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 مارحل ادلَسلاَت يرسل ماعلا مدا





 مط لقا حام نت

 فورا ليلغ مالسكلاو ةالقلاو. «نجلاحلا ترف ةنيقلا

 . َنيعمجأ « هبحصو « هلآ ئلعو « ٍدَّمحم انِدّيس « َنيلسرُملأ

 0 ١ ورك مو ل م

 اهّنأو « اهيّيجُح ٍنايبو « ِةَنُسلآِب بفيرعتلا يف 00 لصفلا
 ةيمالسإلا ةمألآ ةيانعو « اهنيودت خيراتو « عيرشتلل يناثلا لصألا

 . اهظفح يف مهدوهججو « اهب

 ثيدحلا ملعب قلعت َةِه م فيراعت هيف ٌتْوَكَذ : 0

 هيف ٌتكذو « اهيظَحالُم ْنِب ثيدحلا ِمْلِع بل دب ال ةةلوصار

 وما لو + ثيدحا ذم لفي

 مولع عاونأ ْنم م ةرفاو ع هيف ٌتركذ : ثلاثلا لصفلأو

 ٌلصألا ّيهو « حلطصُملأب ءاملعلآ َني ُفَرْعَت يتلا ّيهو « ثيدحلا

 . ٌنفلأ اذه يف



 فيرعت ةيحان ْنِم ِةباحّصلأب ُقّلعتي ام هيف ثركذ : عبارلا ٌلصفلاو
 َنيِرْيكُملاو « ْمهِتاقبطو « مهِفرشو « ةباحصلا لضفو « ٌيباحصلا
 . مهرابخأو « مهنم ثيدحلآ ةياور يف

 . اهعاونأو ثيدحلا بتُك تاقبط هيف ثركذ : ُسسماخلا ٌلصفلأو
 ُتْنِيِبو « ثيدحلا ِةَئأ ٌرهشأ هيف ثركذ : نسداسلا ٌلصفلأو

 الو «االظفو ةروحاو لت اك
 ْنأو « ٍةرّصتخُملا ٍةلاسرلا هذِهِ َعفني ْنأ ئلاعتو ةناحبس هللا لأسن

 اندّيس ئلع هللا ئلصو . ميركل ههجول ةصلاخ انلامعأ َلعجي

 . مّلسو « هبحصو هلآ ئلعو ؛ ٍدَّمحم

 هَبَتك

 ينسَلا يكلاملا يولع نب دمحم ديسلا



 لوألا لصفلا





.0 
 ةنّسلا

00 
 اهنيودت خبرات  اهتْيجَح  اهفيرعت

 اهنيفح ىف ءاملعلا وهج
 . ةحيبق وأ ثناك ةنسح ٌةَرْيَّسلا : ٍةغّللا يف ةئُسلَأ 5 6 _ . 0 0ع

 هلق  ةَنَسَح هس مالسإلا يف يف ّنَس ْنَم» : ثيدحلا يفو

 ةقرزحأ نم هم دا رع نب تشاو وق نقط او ٠ اهركا

 ذز2 زوو اهنزو زلم ناك + قيقا ةنن حاحإلا يف ص نو ع

 . 2300 ةْيَّش ْمِهراَرْوَأ ْنِم َصْقنَي نأ ِربَغ نم « هِدْعَب نم اهب َلِعَع
 « اهنم ٌفصت امو َةَّّسلا ةملك ٌلامعتسأ ثيدحلا ىف ٌرَّدكت دقو

 ةريّسلا وأ 0 اهيف ٌلصألاو
 ًاعاَرْذَو « ٍرئشب ارش « ْمُكلَق ْنِ َنْيِذّلا َّنَئَس َنْعبّتَل » : لكي لاق

 0 < مقرا سض رخج يف عل لح « ادب

 )١( ملسم هاور ) */ ) 1١17 ( ) 87ةقدصلا ىلع ثحلا باب « ةاكزلا باتك .

 يراخبلا هاور (؟) ) ١554/4 ( ) ) "467ركذ ام باب « ءايبنألا ثيداحأ باتك

 عابتا ٌباب . ملعلا باتك ( 57579) ( 51/8) ملسمو . ليئارسإ ينب نع

 . ىئراصُنلاو دوهيلا نئس



 , « ِةَّنسلا ونعم يف ادام ا والا شلاح

 ٍدِصاقم ٌفالتخأ كلذ يف 0 « اهّقيراعت ْثدّدعت َكلذل

 ُْتَحِبُي يلا اهتاعوضومو « مولغعل

05 
 وأ ءالعف وأ « ًالوق هنود ْنَم ئلإ وأ « ٌيباحص ئلإ وأ : لبق
 . ةفِص وأ « ًاريرقت

 ل يبنلا نع ردص ام ُلُك : اهّنأب اهنوفّرعُي هقفلأ لوصُأ ُءاملُعو
 نأ ُحلصي امم « ريرقت وأ ٠ لعف وأ « لوق نم ميركلا نآرقلا ريغ

 ٍَلدألا نع ُثحبلا مهتيانِع عوضوم َّنأل ٌّيعرش مكُحل ًاليلد َنوكي

 . ةّيِعرشلا

 نكي ملو + 35 يبنلا نعاشبب بث ام : اهّنأب اهنوفّرعُي هقفلآ ٌءاملُعو

 يف ةكولسملا ةقيرطلا ) : يهف . بجاولآ الو ضرفلآ باب نِم
 نع ثحبلا ٌمِهَتَمِهُم ّنأل : ( توَحُي الو يضارتفأ ٍريغ 53 ٍنيّدلا

 « مارحو ٠ بودنمو .« بجاوو ء ضرف نم ةيعرشلا ماكحألا

 07 ّلُك ٍدارفأ ةفرعمو « هوركمو

 َّنأل « ةَعدبلا َلباق ام اهّنأب : اهتوفزمت د داشرإلاو ظعولأ ٌءاملعو

 . ""”ةنع ئهن وأ « ٌعرشلا هب َرمأ ام ٌّلُكب ةيانعلأ ُمهتَمِهُم

 ةفدارُم يه . اهل ثيدحلا ٍءاملُع فيرعت ئلع َةّنسلا َّنأ : ملعأو

 )١( هص « نوثذحملاو ثيدحلا ٠١ .



 ٍةَيقلخلا لكي جيبنلا 0 ًاضيأ لَمْشَي - ُثيدحلا يأ - وهو

 كلذلو ؟ودعبلا لقا وزاخأ ل سصعبو « ةيزاغمو هّريِسَو « ًةيقلُخلاو

 ًءانتعأ اهب ٌنونتعيو تعاشلا هذه مهب يف نوثّدحملا ركذي

 ّ و ةهوو

 : ةنّسلا ةيحح

 ناك َكلذل ء ئيمالسإلا عيرشتلل يناثلا ٌلصألأ يه : ٌهّنْسلا

 ةتاحبس ٌّقحلآ رمأب « اهيلع ٍدامتعالاو اهيلإ عوجرلاو اهِعاِبَنأ ثوجو

 : مظعألا عّرشملا رمأبو « ئلاعتو

 1 ةدئاملا] 4اوُوَذَح 1و لوس اوعيِطآو # : ؟رلادقو ةلاحس دلل لاق

 ل 46 : ءانعلا] 2 الأ دمك َلوُسلأ عُِي نم ال : َلاقو

 [ : رهحلا] 4و ُهَنَع يدَبئاَمو ةوُدْضَف لوا 5كلاَءآَبَو » :َلاقو

 . [؟١ : بازحألا] 4 ةَئَسَح ٌةوسأ هلأ لوسر ىف حكَْلَناك َدَمَل » : لاقو

 4و ذ كل زيمَيَو هلأ كبح قوعبتأف هللا نوبت رستك نإ لق # : لاقو

 . ١”[ : نارمع لآ]

 ؛ امه ْمُتْكَكَمَت ام اَوُلِضَت ْنَل ِنئَرْمأ ْدُكِيِف ُتُك يت » : هلكت لاقو

 : 0 1 ةيساو هللأ تاك
 2 م 3-0

 2.( ئا7*:ص ) « ردقلاب ٍلوقلأ نع يهنلا : باب « « أطوملا » يف كلام هاور )00(

 ني رجاهملا ديس ءادتقالل رابصبألا يلوأ ممه ظاقيإ ١ باتك رظناو

 ةّنُسلا ىلع مّلكت دقف ؛ يرمعلا ينالُقلا ٍدَمحم نب حلاص خيّنلل , « راصنألأو

 . ئفكو ئفشف « هيلع ديزم ال امب ضافأو
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 طقف باتكلأب لمعي ُهَنَأ معزي يذلا اهيّيجُحِل ٌرِكنملا ناك انُه

 َمقو ّقحلا ّمعَّر ٌثيح ْنِم ُهّنأل « َلَداجُي وأ هيلع ّدرُي ْنأ ْنِم ٌرقحأو ّلقأ
 . عادتبالاو ةيصعملا ٌنيع يه َعابئالآو ةعاطلا ُهاوعّدو « لطابلأ يف

 مل نّمع ٍناميإلا يفنبروتانّيبل تايآلأ حب رصب يدانُي نآرقلأ اذُهِف

 همكُحل ْدَقْنَي مل َمُن « هيلإ َرمألا عجرُيو « كرا لوسر ئل | مكاحتي
 صضيوفتلاو لماكلا ويلستلاو ماتا اضّولا عم «ورمأل ْنِعْذّيو

 . قداصلا

 مف َكَومْكَسُي يح توُنِموُي ال َكْيَرَو الف » : لاعتو ةناحبس لاق

 السيو تيم اي ارح مها و اودي 1 مَ دمتي ربت
 . [56 : ءاسلا] ©[ًميِلَش

 َعوجرلا الإ « هيلإ ٍناعذإلاو , هلوقل عب وجرلاو هميكحت ئنعم سيلو
 . اهيلإ ناعذإلاو ِةَنُِّسلا ئلإ

 هللا مكُح مم ٍنمُْمِل ٌرايتخأ ال ُهّنأِب : ًاضيأ انُربْخُي ٌنآرقلأ اذهو
 2 ٍنايصعلاب كلذ َفلاخ ْنَم ففصوو . لكي هلوسر مكُحو ىلاعت
 مهد مكين ارمأ :هلوسرو ُهَللأ ىَصَ اَذِإ ٍةَمْؤماَلَو نمٌؤَمل نك امو : نئلاعت ٌلاقف

 . 185: بازحألا] «اميِبم م اللص َّلَص رف ماوس هللا نمي نمو مهرمأ نم م دريل

 7 هللا ُهَعَلَطَأ امب لكي انّربخأ دقو

 رجعُم هللا ٌرهظأو « انّربخأ امك دمألآ ّناكف « ٍدوحجلاو راكنإلا اذه

 يعئتو «رالسإل لإ اهسفن بت يتلا قرف ضعب روب هي
 ٌاَرَب مهم ُمالسإلاو « ئوعّدلا كلت ّلثم

 َوُهَو « ْيَنَع ْتْيِدَحْل همي ُلُجَر ئَسَع ْلَه آلآ » : هلك ٌلاقف
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 و 0 ُ 3 0 قس اص ا ع 3 سَ 0 و

 اَنْدَجَو امف ءرللأ باتك ْمُكَنبَبَو اَنَْيَب : لؤقيف « ِهِتْكْيِرَأ ْىَلَع ٌءىكتُم
 َّنِإَو 2 ٌةاَنْمَدَح ًاماَرَح هيف اَنَْدَجَو امو . ُةاَتْلَلْحَتْسَأ الذلخ هيف

 , 20( أ َمَوَح امك لكَ هلأ لْوُسَر سيم سمس اسس تاس سل "وع د
 السل

 د ام

 : عيرشُتلا يف ةَنُملا ةفيظو

 نأ :انقلع اذإن هتاذج ةققوو ةييلقع يردد نآرقلأب ِةّبُملا ةلص

 « هرارسأ نع ٌفشكلآو ٠ ميركلأ ٍنآرقلآ ٌريسفت ِّيوُبملا وّنُّسلا ةفيظو

 ةّنسلا انعّتتت اذإ ٌنحنو « هماكحأو هرماوأ ْنِم ئلاعت هلأ ٍدارُم ٌحيضوتو
 وأ ًالامجإ ُنآرقلا اهيلع َلَمَتْسَأ يتلا ماكحألا ئلع اهَُلالِد ٌثيح ْنِم
 : ٍةعبرألا هوجولأ هذه ئلع ُدِرت اهاندجو « ًاليصفت

 ّنوكتف « ميركلأ ٍنآرقلأ يف ءاج اميل َةقْفاوُم ّنوكت ْنأ : لوألا
 سرص 2

 هرم ْىِلْمُي هللأ َّنِإ ١ : ِةنِي هلوق ُلثم َكلْذو « ديكأتلا ٌدروَم ٍذئنيح ًةَدراو
6 

 : ئلاعتو ةناحبس هلآ لوق ُقِفاوُي "7 4 ُهْنِلْفُي ْمَل ُهَدَحَأ اًذإَف « مِلاَّظلِل

 . 60١ : درعا «ةَملَظ و ئرُشلا َدَمَل آد َكْيَر دل كلدَكَي »

 ةاكزلاو ةالصلا بوجُو ىلع ُلُدت يتلا ثيداحألا ٌعيمج َكلّذكو
 . كلذ ةبشأ امو « وفعلأو ٍناسحإلأو ربل « ٌجحلأو

 )١( دواد وبأ هاور ) 5/٠٠١ ( )  ) 4505ةنسلا موزل يف باب «ء ةنسلا باتك .
 دنع لاقي نأ هنع يهن ام باب « ملعلا باتك ( 7574 ) ( 78/0 ) يذمرتلاو

 ةقرللا لوسر ثيدح .
 )١١5/0( يراخبلا ء(ملسمل ظفللاو) يرعشألا ىسوم يبأ نع ناخيشلا هاور (؟)

 يهو ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو# ىلاعت هلوق باب « ريسفتلا باتك (141)

 . ملظلا ميرحت باب ؛ ةلصلاو ربلا باتك (1547) )١19/0( ملسمو 6 ةملاظ

1 



 ٍنايبلآ اذه ٌعاونأو « ِنآرقلأب ذيرأ اعل نان وك نأ ": يناّكلا

 : يتأي ام

 َعيمج ْتَنِيِب يتلا ثيداحألا لم َكلْذو : ٍلَمجُملأ ُنايب )١(

 . ٍطورشو «٠ ٍتاّيفيك ْنِم « ماكحألاو « تادابعلأ ٍرَوُصِب ُّلعتي ام
 ٍةالص ٌّلُك ّناكرأو ٌتقوو دع ْنّيبُي مل َنآرقلأ َّنإف « ٍتاَئِيَمو تاقوأو
 . ُهّنُسلا ُهْنتَيِب امّنإو « ًالثم

 ّنِم َدارُملا ِتنّيِب يلا ثيداحألاك َكلْذو : ٍقّلطُملأ ُدييقت ( ؟)
 ؟ 088 :ةدئاملا] كيدي اَوُمطَقُهئاَملَُذ :راَسلَاَو 8 : لاعت هلوق يف ٍديِلأ

 . ققرملا َنِم ال « عوكلأ َنِم َّعطقلأ َّنأو « ئنمُيلأ اهّنأ

 ٍْلُظلا َّنِم َدارُملآ َّنأ َنّيب يذلا ثيدحلاك : ٌماعلآ ٌصصيصخت (7)
 ؛ [م؟ : ماعنألا] © ِرْلُظِب مُهَتيِإ أَوُسِْني دلو اوُنماَءَندَلا 8 : نلاعت هلوق ىف

 انّيأو : لاق ىّنح « رمدلا عيون ذ ايلكلا لفن نإ : ك وخلا وه
 . 290« ُكْرّشلا َوُه اَمَّنِإ « َكلَّذ َسِيَل » : لكي لاقف « ْمِلْظَي مل

 َّنِم َدارُملا نيب يذلا ثيدحلاك : لكشُملا ٌحيضوت ( 4)

 نو ٌضِينأْلا طيحلا كل يبكي يح أوْبرْشاَ أوو ل : ئلاعت هلوق يف ِنيَطيَحل
 َلاقعلا ٍةباحَّصلا ٌضعب ُةنم َمِهَف ؛ [187 : ةرقبلا] 4 ٍرْجَتْلا َّنِم وسلا ليَ
 ليللا ٌداوس كلذ امّنِإ » : لك ْنِبَّنلا لاقف « ّدوسألا َلاقِعلاو ضيبألا

 ."” « راهنلا ٌضايبو

 )١( دمحأ هاور )55/١؟5( )505١( (هل ظفللاو) يراخبلاو )5/لا١( )8159"7(

 .ةمكحلا نامقل انيتآ دقلو# ىلاعت هلوق باب « ءايبنألا ثيداحأ باتك .©.

 ءموصلا باتك (1/0"5(1910) يراخبلا « متاح نب يدع نع ناخيشلا هاور (؟) -
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 ةلثمأو ٠ نآرقلا نع تكس مك ئلع َةَلاد نوكت ْنأ : ثلاثلا
 نيب عمجلا ميرحت يف ةدراولا ُثيداحألا : اهنمو « ٌةريثك َكلذ

 ابر ميرحت يف ةدراولآ ٌثيداحألاو « اهتلاخو اهتّمعو ةأرملآ

 . ةيلهألا ٍرُمْحلآ م وحُل ميرحتو « لضفلا

 لا ل م لا عبارلا

 : ٌثيدح : اهنم 0 ال اعلا نا

 ٍنيدلاولل َةَّيِصَولَ مكحل خس ان ُهّنِإف .“''« ِثراَوِل َةّيِصَو آل»

 رح ا5إ كَيلَع بيك 9: ئلاعت هلوقب تباثلا َنيئراولآ َنيِبَرقألاو

 لع اَّقَح فوُرعَمْلاِ نيب واو ِنْيدِوْلل ُةَيِصَوْلأ اًْيَح َكَرَت نإ ٌتْوَمْلا مدح

 18٠[ : ةرقبلا) 4َنيِقَتُمْل

2 

 : ٍةْنُملا نيودت خيرات

 ٍتاَقَلَح يف ٍةدّدعتُم ٌلحارمو ٍةَفِلتخُم ٍراودأب ٌةرْهطُمل ُهّنْسلا توم

 عضولا ىلإ ْتَلَصَو ىَّنح « ضعب ئلع اهضعب ُبّنرتي ٠ ٍةَلِسلَستم
 كل ّلجتي ٠ . اهِتفِص نيبو ٍةَلَحرم ّلُك َنيب قْرَقلَأ ريرحتبو « يلاحلا
 0 عريعر ىف تيمي ناماراتلا يود تيرا

 ثالث نسا خيرات يف ربك ديمه م ةّيمهأ اهل يتلا ٌلحارملاو

 طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي يتح اوبرشاو اولكو» :ىلاعت هلوق باب 2-
 لوخدلا نأ نايب باب .موصلا باتك )/١178( )٠١40( ملسمو .هدوسألا

 .رجفلا عولطب لصحي موصلا يف
 «ثراول ةيصو ال ءاج ام باب ءاياصولا باتك )١١70( (47/5) يذمرتلا هاور )١(

 .ثراول ةيصولا لاطبإ باب ءاياصولا باتك (7741) (147 /1) يئاسنلاو
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 ١ اهتباتك .
 ١- مومعلأ هجو ئلع اهُئيودت .

 حيحّصلا ىلع راصتقالا ّمم اهئيودت .

 ص

 : َدَّنُسلا ةباتك ( ) ١

 اهرشن ئلع لمعلآو اهب ضوُهّنلاو ٍةباتكلآ ٍةيقرتب لكي ٌييّنلا ئنتعأ
 . ًةديدش َةيانِع

 ضعب ءادف لعَج ْذإ « ٍردَب يف لَ هعينص نم ٌحِضاو ٌرهاظ اذهو

 لا ا ل

 00 . ًةباتكلاو ًةءارقلا ٍةنيدملاب نيملسملا ٍنايِبص
0 

 « ٍنآرقلأ ّنِم ٌلِزني ام نيودت يف ةباتكلآ لكي ْنَنلا ّلمعتسأ دقو
 ذخّتأو « مالسإلا ئلإ اهيف مّهوعدي ِكولملأ ئلإ لئاسرلا لاسرإ يفو
 . ةباحّصلا نم ًاباَتُك كلذل

 . عاقرلا ىلع كي ٌيَِنلا يدي َنيب ُهَّلك ٌنآرقلأ بيك دقو اذه

 . ةراجحلاو ٍبُّسْعلآو

 ًاعْنَم « ثيدحلا ةباتك نع ئهَّن ٠ ٍنآرقلأ ةباتكب هرمأ ٍةلباقُم يفو

 نآرقلأ ّنم ةيآلآ ه هايتشال ًاعفدو « ليِدبّتلاو ٍبَّتلا ٍرطَخ يف عوقولل

 ٍنَتَّسلا ٍةباتك ْنَع ةياحصأ لئهن . كي رثلا لوسر مالك نم ثيدحلاب

 ةئاكم دخأيو « ِنآرقلأ مم لاجملا َعِسَتي ئّتح ثيداحألا نيودتو

 ُهَقلأَتو ٍظاّمُْحلا ٍرودَّص يف َتْبْنَي ئّتحو ء أعم ةباتكلاو ظفحلا ّنِم

 .:مالالا رسل لرب كلذيوت + قاتم
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 اويتْكَت ال ١ : لاق ُدَبأ كي َىَنلا نَع ٌيرْذُخلا ٍديعس وبأ ئورف

 ١ 2700 07 هد وم ها أ

 . ٍنآْرَقلأ َرِيَغ ًائْيَش ينَع َبَتَك ْنَمَو « ِدَآْرُقْلآ َرِئَغ ًائْيَش يّنَع
1 

 مهل ٌراجأو ٠ ْمهظفح ئلإ ٌهلكوو ثيدحلآ ةباتك ْنِم مُهعنمف

 . هيلع بذكلأ ّنم مهريذحت مم « ةنع ُهلقنو ُهتياور

 ء بابلآ اذه يف ٌديحولا ٌحيحّصلا ٌثيدحلأ وه اذهو : ُتلُق

 ًاحْفَص انْئَرَض « ٍلاقَم نع ولخت ال اهّلُك ٌةفلتخُم ٌراثآو ٌثيداحأ َكانهو

 . اهركذ ْنع
 مهّصخ ْنَم ضعبل ٍةّصاخ ٍةفصب ةباتكلأب لي ةنذإ ٌردَص دقو
 ل يدل سل

 يف ٌبطخو كك لوسرلا َماق « ةكم هلوسر ئلع هلل َحَتف امل ُهَنأ

 وا ل لاقي ميك لمأ نم ل ماه ء سلا

 ةياور يفو «٠ ُهَل اوُبُمْكا» : َلاقف ٠ ىل اوبّتْكا ءرشأ ّلوسر اي

 . 7« هاش ئبأل اوُبتكا »

 هللا ٍدبع ْنَع ثيدح يف ةباتكلاب لِلكَع ةنم ٌماعلأ ُنذإلا َت 57
ّ 

 يرق« بقا » : كي هل لاق ذإ امهنع هللا يضر صاعلآ نب ورمع
١ 

 ثيدحلا يف تبثتلا باب . دهزلا باتك )7١٠١5( (159/8) ملسم هاور )١(

 . ملعلا ةباتك مكحو

 « ملعلا ةباتك يف باب ء ملعلا باتك ( 95494 ( 719/7 ) دواد وبأ هاور (0

 يف ةصخرلا يف ءاجام باب « ملعلا باتك ( 735637 (99/6) يذمرتلاو

 . ملعلا ةباتك
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 . هيف ىلإ هديب راشأو . 2١ ٌقَحَألإ ُهْنِم َجَرَح اَم « هِدَيِب يِسْفَن

 : لاق ؟ملعلآ ُدّيمَأ : ٍامهنع هللا يضر ٍورمع ُنبرللأ دبع لاقو

 . « ةباتكلا » : لاق ؟ةّدييقت امو : تلق « ءامعن»

 . "© ٍطسوألا ١ و « ٍريبكلأ » يف ٌييناربّطلا ٌةاور

 . 7« ِةباَبكْلاب مَلِعلآ اوُديَق » : ًافوقوم ٌهنع هللا يضر سنأ ْنَعو

 ٌحيرصّتلا هيف اهضعب ْذإ ؛ لسزاعلا ةيماصا هذه نيب روظيو |

 يف ليلا لم 00 :ئاعت ال او

 ٍثيداحأ خْسَتب لوقلأ ّوه ؛ نر

 . ةباتكلآ نع ينل

 ًاقباس ةباتكلا نع ِْهَّنلا ّنوكي ْنأ اّمِإ ُهَّنَأ وه : َكلذ ٌنايبو

 . ٌقباَّسلا وه ةباتكلآب ُنذإلا وأ « ٍنذإلل

 تهتنأ ٍدقف ء ِنذإلا لع َقباَسلا وه ِْهَّنلا ناك ْنإف : ُتلُق
 دقتساام وه ةباتكلاب َنْذإلا َّنأ تبثو « ةَلِضعُملا تّلحنأو ةلكشُملا
 . ةدبيقت مهتكمأ ام ٍدييقتب ُساَّنلا ةنم دافتسأو « رمألآ هيلع

 )١( كردتسملا » يف مكاحلاو ( 77580 (197/1) دمحأ هاور « )١/1١١5(

 .("ه09)

 «()1559/١()28675/(. طسوألا» (؟)

 مجعملا» يف يناربطلاو 0 ) )٠١5/١( «كردتسملا» يف مكاحلا هاور (*)

 )٠:/(. (؟١/515) «ريبكلا

 . "7 46 لوسرلا ةئس (4)



 َرِخآ ْيَأ  ّقحأللا ّوه ْيَهَّنلاو َقباسلا ّره ةباتكلاب نذإلا ناك ْنِإو

 َعقوو . ْيِهَّنلا لصح اهلجأ ْنِم يتلا ةمكحلا ةابآت اذه رمألا

 عوقد ةيشحخ ّيهو « ٍراثآلاو ثيداحألا نم ريثك يف اهب حيرصتلا

 بك ْنَمَو » ثيدحلا يف تبث امك ؛ ثيدحلاو ٍنآرقلا نيب سلا

 اوُضِحْمَأ ١ : هلك ةلوق اذكو 2''« ُهْحْئَيْلَم « نآَُقلآ َدْيَغ ع ًائيَش ْنْنَع

 , 29« ُةدُضْلَخ وأرنا بابك

 يفو رمألا وأ يفٌةلوقعم « ثيدحلاو نآرقا نب سبا ٌةيشخو
 ني ْمِلسيْمَلْنَم مهعمو ةنيدملا يف ّنوملسملا ناك اًمل « ةرجهلأ ردص

 : ٍةلاحلأ هذه يف « + ةظمحتلاو ُءاَرَقلا ٍرْثكَي مل « درهيلاو َنيقفانملآ

 يف ينل لصحف « تسلا ٍنآرقلا َنيِب ٍسْللا ٌعوقُو رو ٌرصَتُي نأ ُنكمُي

 اذإف « ُءاَدّقلأ َرْثكَيو ٍنآرقلأ ظفحل َنوملسملا عرفتي َّنح تقولأ َكلْذ

 . ٍنآرقلأ بناجب قِفلاو نسب اولغّتشآ «رظلآ باتك ُظاَفُح رشتنأ

 ٍنآرقلل ٍظاَّفُحلا ٍراشتنأ دعب ُسْبَّللا عَقِب ْنأ لوقعملا ّنِم َسيلو

 . رغانما وه ياكل نع يلا ثوكي ذأ غصبا ذإ ٠ يف مهشمتو

 ردص يف ًاقباس َناك ةباتكلا نع يهنلا نوكي نأ ّره ٌحصي يذلا امّنإو

 يف يميلعَتلا تقكرتلا متي هبو « ةباتكلاب نذإلا ًءاج مث « مالسإلا

 . ٌمِهُمَلآ ئلع ٌمهألا ميدقتو ملعلا ليصحت
 َننْسلا اومّلعت - ٌلصألا رهو هللا باتك يف ُةَعَألا تنّكمت اذإف

 ' ٠ لجو رع هلا باتكل َنايبلأو

 . 7١ص يف هجيرخت مّدقت )000

 .(١١ال084١)( 1١7/9 ) دمحأ هاور (0)
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 ًءاج يذلا َنذإلا اذه مُهنع هللا يضر ٍةباحّصلا نم ٌريثك ّمهف دقو

 ْنِمو « انيلإ َلِقُنو كلذ َتبث امك ِنَئّسلا َّنِم م ًاريثك اودّيقف « يِهّن دعب

 : كلذ

 م ل دي م ل

 ؟ٌباتك مُكدنع ْله : لعل تلف :: لاق ةفْيَحُج يبأ ْنع هدنّسب

 يف ام وأ « ملسُم ٌلجر ةَيطعأ ٌدْهَق َة وأ ءرهللا ُباتك الإ ءال : لاق

 « ٌلقعلا : لاق ؟ِةَفيحَّصلا ا : ٌتلق . ٍةفيحّصلا هذه

 تاياوٌرلا يفو . 276 رفاكب ملم ُلَتقُي الو « ريسألا كاكفو

 هذه اهتنّمضت لئاسم ٍٍضعب نع ٌتادايز 2 ثيدحلا اذهل ىرخألا

 .. ديفا

 هللا يضر صاعلأ نب وزمج نب هللا ٍدبعل ةَقداَّصلا ةنيصيصلا -_

 وه اهاّمسو « ””ثيدح تفل ْمْضَت اهّنأ ريثألا نبأ ركذو « امّهنع

 . « ةقداّصلا ١ : هسفنب

 يهو ا ا عر ٌيراصنألا هللا ٍدبع نب رباج ةفيحص كر

 اهب ينتعيو اهظفحي ُهَنإ : ٌيسودّسلا ةماعو نياك اهيف لوقإ يتلا

 , (©ه 0
 ريغ ْنِم ٌرثكأ

 ملسمو . ملعلا ةباتك باب « ملعلا باتك . )5/١()١١١( يراخبلا هاور )١(

 . هيلاوم ريغ قيتعلا يلوت ميرحت باب ٠ قتعلا باتك ( 1717/4()1070 )

 . ( 975و950 )( 1١15/١ ) دمحأو ( 41744 ) ( 37/8 يئاسّنلا اهاور 4

 ١) » 7م /م ) « ةباغلا ُدْسُأ ( .

 .(488١/؟)؛« دعس نبأ تاقبط» (5)



 : َةّنُسلا نيودت ( 7 )

 ْنع اوبتك دق اوناك ٍةباحَّصلا ّضعب َّنأ ّقبس اًمم انل َتَبَ

 مُهَظِفاوَح ٌهوعدؤأ ام بناجب هثيداحأ ْنِم ًاريثك ًائيش كي هللا لوسر
 ْذِإ « َنيعباَتلا َنِم ْمّهَدعب ْنَم اذكهو « ةيفاّصلا مُهَحِئارقو ةّيوقلأ

 . هوبتكو هوظفح ام َمُهنع اووّرو ْمُهَمولَع اوئرَو

 ِتَقّرفتو ٠ ٌغادتبالا عاشو ُدالبلآ ٍتَعسّنَأو ٌمالسإلا ٌرشتنأ امل مْ

 ْنأ ٌداكو « اهريغو بورحلأ يف مُهنم ٌريثك تامو « ٍراصمألاب د

 َنُسلا نيودت ئلإ ةجاحلا تعد « ٍظفحلا ةكلَم فمضتو ُاعبضلا لِي

 سأر ئلع زيزعلا ٍدبع نب ٌدمع َنينمؤملا ُديمأ ٌبتكف ٠ اهتباتكو اهّلك
 : مْرَح نب ركب يبأ ٍةنيدملأ ئلع هيضاقو هلماع ئلإ ئلوألا ةئاملأ

 ُتْفِح يّنإف « هبتكأف كيرلا لوسر ثيدح ْنِم ّناكام ظنا
 7 ءافلعلا َباهَّذو ملعلا 00

 « ةئراصنألا ٍنْححَولا دبع تنب ًةرْمَع دنع ام هل بتكي نأ ةاصوأو

 تاهئأ يف ِهلاَمُع ىلإ بتك َكلذكو . ركب يبأ ٍنب ٍدّمحم نب مساقلآو

 نب دمحم دمحم َكلْذب هيلإ بتك نّممو « ثيدحلآ ٍعْنَجِب ةيمالسإلا ِنُدْمل

 ٍنَّسلا ٍةباتك ئلع ٌءاملعلا َلبقأ تقولأ اذه ْنِمو « ُئِرِهّزلا باهش

 بتكف « يره ةقبط يلت يتلا ٍةقُطلا يف كلذ عاشو « اهنيودتو

 وفوتملا ٌقاحسإ ُنبأو « ةكمب ( ه١16 ) ةنس ّنوتملا ٍجيَرْج نبا

 « ةنيدملاب ( ه1/4١) ةنس ئفوتملا ٌكلامو هانم 1 هيف

 . ملعلا ضبقي فيك : باب 0917 )١/ يراخبلا حيحص )000(
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 م < م

 ةبورع يبأ نب ٌديعسو .(ه١١١ ) ةنس ىفوتملا حّيبَص نبا ٌعيِبّرلاو

 (ه1717١) ةنس ئفوتملا ةملس نب ُداّمحو 81061 نم ىرتلا

 «ةفركلأاب (ه1١) نق لوفوتملا ُيروعلا ٌناَيَفَسَو ١ ةرصبلاب

 ةنس وفوتملا ٌميشُهَو ٠ ٍماَّشلاب ( ه١١ا/) ةنس ئفوتملا ٌئيعازوألاو

 ٌناسارُخب ( ه١4١) ةنس ئفوتملا كرابملا ْنِبأو ء(ه47١)
 . ئلاعت هللا مهمحر

 ىلإ ُقَبسأ مهيأ ىردُي الو « ٍدحاو رصع يف ًاعيمج ءالؤه ناك

 ارلع جسكلا يف مهرصع لهأ ْنِ ريثك مُمالت ّمُث « ثيدحلا ِعْمَج
 َنوعَضي مهّنأ « ثيداحألا عْمَج يف مهتقيرط ثناكو . مهلاونم

 رو

 تاربألا نم لم توك هل «وضاو با ىف ةيهاششلا ةيداحألا
 تيداحألا ّنوطلخَيو , ًادحاو ًافّنصُم اهتولعجيو ء ضعب ىلإ اهِضعب

 لهأ ُةٌعنصي ناك ام يفالخ ئلع « َنيِعِباَتلا ئواتفو ِةباحّصلا ٍلاوقأب
 نم بابب ِّلوُم َّلُك َنوصُخي اوناك ْمُهّنإف « ٌيرِهُزلاك ِلَوألأ ِنّرَقلا
 ٍلاوقأب ةطلتخُم ةبسانتملا ثيداحألا هيف َنوعّمجي ٠ ملعلأ باوبأ
 . َنيعباَتلا ئواتفو ٍةباحّصلا

 وهو كلام ُهَقّنِص ام ئوس ِتاَفّئيِصُملآ هذه ْنِم انْلِصي مل هنأ ئلع

 يلا ّيهف « فيلأتلا يف رولا ُهَنُس وه ببسلا ٌلعلو .؛ اًطوُملأ ١
 . ِتاَفّلْوُملَأ هذه ىلع ُثضق

 : ٌيطوُُسلا ٌظفاحلا ٌلوقي ٍةلَحَرَملأ هذه يفو

 (ةرَمُعُدَل ارمآ باَهِش ُنْبَأ ززئألاو ِثْيِدَحلآ عماج لو

 )١( ص يطويسلا ةيفلأ 7 .
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 وهو ؛ اعرملا هذه يف ماعلا ٍنيودَلا ءادتبأ وه اذه َناكو

 ٍ َكاذنآ ةيمالسإلا ةموكحلا هيلإ ٌثعَد يذلا ٌيمسَولا ُنيِودَتلا

 رح ْتْطشن هيفو « يناثلا ٌيرجهلا ٍنرقلأ َنِم لوألا تلا

 000 م ٌديثك كلذ يف َكراشو « ةباتكلاو عْمجلآو فينصُتل

0 

 : حيحّصلا نيودت ( ”)

 رمألا ِتارَمَك ْنِم ثناك ىلا تافّئصملاو َتْيُكلا َّنأ انركذ

 زيبا اهرثكأ نتعي مل ينال ةلحرملا يف ٍةَنّسلا نيودتب ٌيمسَولا
 اهخِسانو « اهميقّسو رابخألا حيحص َنيب  عْمجلا َكلُذ يف-

 بسحب ضعب ئلإ اهضعب ٌمضو ٠ اهقيسنتو اهبيترتو  اهخوسْنَمو

 يف ٌبعتيو « ّنفلأ لهأ ٌريغ هكاردإ ْنَع رجعي امم اذهو « تابسانُمل
 1 . ملعلا لهأ ْنِم ُلجعتسُمل ُديِفتْسُمْلا هليصحت

 نب ٍدَّمَحُم هللا دبع يبأ ثيدحلا لهأ مامإ ُةّمِه ثك ؟ىددت َكلذل

 كيداحألا د نم ةربك ةفتاط عخجل ئلاعت هل ةمحر يراخُبلا ليعامسإ

 ئلع ةبنرُم « للعلا َنِب اهثوتُم ْتَمِلَسو « اهديناسأ ثحكص يلا

 يتلا ٌلوصألاو دعاوقلأ هيف ًايعارُم « ٍريِسْفّتلاَو ٍرمْسلاو هقفلأ هقفلأ باوبأ

 . اهنيزاومو ٍةَحّصلا سيياقم ٍطْبَّضل ثيدحلا لوصأ ُءاملُع اهرّح

 هممت.
 ئلاعت هللا ةمحر ُهيوُهاَر نب ّقححسإ هخيش - هخيش لوق كلذ هعجسو

 . كي هللا لوسر َةَنُس حيحصل ًارصتخُم ًاباتك مّتعمج ول : هذيمالتل التل

1 



 عْمَج يف ٌتذخأف « يبلق يف َكلُذ َعقوف : ٌيراخبلا لاق
 3 « حيِحَّصلا عماجلا

 خيم ُلْثِم « بابل اذه يف ةحيحّصلا ُبتكلأ ترتاوت ّمُث

 . كلذ ريغو ؛ ةميّرُخ نبأ ١و ؛ َناّبِح نبأ ١و « ملسُم

 : ٌيطويٌّسلا ٌلوقي ةلحرملا ِهذُه يفو

 ْيِراَخْبْلا ٍطَقَف حْيِحَّصلا ىلع ٍراَصِيفأِب عِياَجْلآ ُلَّوأو
- 
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 اهظفح يف ء وهجو ِةَنّسلاِب ِةّمألَأ ةيانع ةذح ف ءاملعلا وهج و ةّئشلاب ةئألا ٌدبانع

 َّنأ ىلع ٍةَعدَتبُملأ ًداَّدُش الإ  ًاثيدحو ًاميدق - َنوملسملا ّقفت
 ْنِم ٌليصأ ّلصأ « ريرقت وأ لعف وأ لوق ْنِم ا نس
 ٍناميإلا ٌعِرف اذهب ٌناميإلاو 5 ناكرأ ْنِم ٌميظع ٌنكرو 2 ٍنيِدلا لوصأ

 ٍرئآلا يف ءاج دقو « ِنيِدلا ٍلوبق تارمث ْنِم ٌةَرَمَت ةلوبقو « ِنيّدلاب

 َنْوُدُأَت ْنَمَع اًوُوُظْنأَف ءّنْيِد َملِعلا اذه نإ » ٍ روموشتلا
 , 20« نكي

 : نيرمأ ئلإ ٍةحارصي ُريشُي ميركلأ ٌرئألا اذهو
 اهّلوبَق َّنأو « ٌنيد اهّنأو ٍةفَْشُملأ ِةَُِملل ةيرابتعالا ةميقلأ : لوألا

 هيلع ٌمالكلآ َمّدقت ْذق اذهو ةةنامبإلا مزاول نم « اهب ٌقيدصتلاو

 . ًاقباس

 اذه ئلع ُموُّقي يذلا ٌميقتسملا ُميِلَّسلا ٌجهنملا : يناّنلا
 ( جهنَملا ُنادْيَم ) وهو ُهاوِس ّنوكي ْنأ يغبني ال يذّلاو « رابتعالا
 نيب - اهتاتشأ َمْمَج ٌلواحُن - ٌةَرهاظ مِلاعم انل ٌرربت ٍناديملا اذه يفو
 . ميظعلا لصألا اذه ٍظْفِحب ِةمألا ٌةيانِع ثناك تفيك انل

 يراق يلع ًالّملا حرشب (07/؟) « هلئامش » رخآ يف يذمرتلا هاور )١(
 . يوانّملاو
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 هللا يضر ٍةباحّصلا ٌمامتهآ ّوه : هيلإ ٌةراشإلا يغبني ام ُلّوأو

 يف هنأ انملع اذإ ًابيرغ سيل ةقيقحلا يف اذهلو « ِنْسلا يّلتب مُهنع

 ميظعلا هصرحو « ءاطعإلاو غيلبتلاب لِلَو ئفطصُملا مامتهأ ٍةلَباقُم

 هتافؤصت َّلُك َنودِهاشُي « مُهنيب شيعي رهف «مهتدافإ ئلع

 َنَح عم اذه « هتاداعو هتادابع يف ةئاكسو هتاكرحو « ةّيجراخلا

 هللا َرّضن » : ٌلوقي ناك ْذِإ « ةياوّرلاو ٍلّتلاو يللا ئلع ٍهّضحو مهل

 ْنِم ئعؤأ ْغْلَبُم ٌبْرَق ٠ « َعمس امك ُهَمّلبف ًائيش اّنم َعِمَس أَرمآ
 0( اس

0 

 ةعباتُمو يّقلتلاو ٍذْخَألَا ئلع مُهنع هللا يضر ٌةباحّصلا صرح دقل

 ىلع َنوبّوانتي مهّضعب ناك دقف ؛ ةتوعمسي ؤأ ةتودهاشي ام ّلُك

 نأ ئلع هبحاص ّعم ْمُهنم ُلُجّرلا قت قِفَتي ١ موي دعب ًاموي ِهسِلِجَم ٍةمَّرالُم

 ةجلاعمل يناثلا تهذيو « هلك تنل ٍسلجمل مهدحأ تهذي

 ا دما اني ل ُلّصحي امب يَا ُلَوألا َربخُيف ؛ هنوؤُش

 ىلإ وه ٌبهذيف رع رود يتأيو يناثلا ٌمويلآ ناي مث « ٌعمس

 . ٍناعمتجي ّمُث هنوؤش ٍةجلاعمل ُلَّوألا ٌُبهذيو لك ّيِبَنلا سلجم

 لئابقلآ ٌدوفو ثناكو . َكِئلاَوَد اذكهو « ””مويلأ كلذ ملعب هُربْخُيف

 )١( ملعلا ةباتك باب « ملعلا باتك (7550) ( 97/8 ) دواد وبأ هاور .
 ىلع ثحلا يف ءاج ام باب « ملعلا باتك ( 7501 ) ( "54/5 ) يذمرتلاو

 يف يراخبلا اهاور ةروهشم اذه يف هقيفر عم باطخلا نبرمع ةصقو (؟)

 . ملعلا يف بوانتلا باب . ملعلا باتك ء(81()١/84)«هحيحص »

 ا



 َنوتأي ٍدالبلا بفلتخُم نم سانلا ُدارفأو « ةرونملآ ٍةنيدملأ ئلإ ُدِرت
 َنوعجرَي مث « ماكحألا َنومّلعتي ِنيِرِهَّشلاو َرهَّشلا َنوثكمي ةنيدملا

 . َنيِدِشرُم َنيِمّلعُم مهموق ىلإ
 َنُسلا يّقلت ئلع مُهنع هللا يضر ٍةَباحَّصلا صرح نم علب دقلو

 وأ هشيدح ِبَلط لجأ نم ضعب ئلإ ْلَحَري ناك مهّضعب َّنأ . اهذخأو
 ةنيدملا ّنِم لحي هنع هللا يضر هللا دبع نب ٌرباج اذه « ٍرثأ عامس

 هازل« مالا نم لا يمر رك نيرا ربع وايعت ربل هررسلا

 4 وهشملا « ملاظَملَأ ثيدح » رهو « ُةنع ُهْغِلَب ثيدح ْنع

 ةنيدملا ّنم ٌلَحري ُهنع هللا يضر ٌيراصنألا َبوُيأ وبأ اذهو

 : ثيدح ْنع هّلَأسي َرْضِِب هنع ُهللا يضر ٍرماع ِنب ةبقُع ئلإ ةرونملا
 . 27« ِةَماَيِقْلَأ َمْوَي هلل ُهَرَتَس « اًيثدلا يف ِنمْؤُم ىَلَع ريس ْنَم

 هرامُث لجأ نِم ناك « يقلّتلا ئلع ْميظعلا ٌُصرحلا اذه
 , فلألا ٌقوف ئور ْنَم ّوه : ٌُريكملأو « ٍةباحّصلا ّنم َنورِثكُملآ
 نبآو « ٌسنأو « َرمَع ُنبأو « ةريره وبأوا « ٌيردخلأ ٍديعس وبأ ْمُهو
 . َنيعمجأ ْمُهنع ُهللا يضر َنينمؤملآ أ ةشئاعو , ٌرباجو « سابع

 « ةّيوبنلا ِنَئّسلا ليصحت ئلع ّصرحلا اذه َنوعباتلا َتِرَو دقو

 باتك . ثيدحلا ظفل نود ( ؟!/١) ًاقلعم هحيحص يف يراخبلآ هاور )١(
 يف هنأ « حتفلأ ١ يف ظفاحلأ ركذو « ملعلا بلط يف جورخلا باب « ملعلأ
 ثيدح وهو « ْىلعَي يبأو دمحأ دئسم يفد « يراخبلل « درفملا بدألا »

 « ملاظملأ ثيدحب يّمّسو ؟ . . ًامُهُب ًالْرُع رع ِةَماَيِقلا َمْوَي َساّنلا هللا ُرْشْحَي » َ
 . ملاظملأ ركذ هرخآ يف ّنأل

 4#/”١67()١5910(. )دمحأ هاور ('
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 ىلع ليلد ٌلدأو ٍدهاش ٌقدصأ يه يلا مهرابخأو مهرّيس يف امك

 . كلذ

 ةيفاص اهياقبو َهّنسلا ٍظفح يف ٌميظعلآ ٌُروّدلا كلذ دعب يتأي مّن
 « َنيلاغلآ بفيرحتو « َنيدسفُملا ٌرمدو « َنيثباعلا ِثبَع ْنِم ةصلاخ
 ًانيدن باذخ ف < نيملسفلا كاملخ ةوهسو .. نيلطقلا .لايكأو
 يذلا «ةةوكستا يقفلاو 6 ةرهشملا لمنلا انين ةافنعو

 ًةَداملآ ّنكل . ٍدوهعلاو روصعلا يفالتخآب ٌجهانملا هذه ُفلتختو
 . رابخألا يّقلت يف ُتِينتلا يه « ريف رّيغتت مل يتلا ةتباثلا

 : ةريثك ةباحّصلا ٍدهع يف َكلُذ ٌدِهاوشو

 ٍةَدَجلل َّنإ : ركب يبأل لاق امل ةزررييغملا نق 2 انيمف

 6 دمحم ٌرضحأف « ًادهاش َرِضَحُي ْنأ ركب وبأ ةّرمأف « َسدّلا

 . ًاعيمج مُهنع هللا يضر « 20هل َدهشف ةملسم
0 

 هال زف وصالألا يب نمش وسوم يل انف: ادرك
 « ٍةنّيب راضحإب ُهَرمأف ٠ عجرّيلف « ْبَجُي ملف ( ًاثالث ) َمّلس اذإ ُهّنأ
 ايو لع لا سا كال ب تا

 )١( ّدواد وبأ اهاور ) / ١١1١ ( )  ) 7845ضئارفلا ٌباتك ١ ِةَّدَجلا يف باب .
 ُيَذمرَتلاو ) 4/7١ ( ) 7١٠١ ( و) )7١١١ضئارفلا باتك ٠ ًءاج ام ُباِب

 ةدجلا ثاريم يف 83

 . ٍناذكتسالا باب ٠ بادآلا ٌباتك ( 7١67 )( ١ا/ا/6)ٌملسم اهاور (؟)
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 يف امهلوصُح نم َّدُبال نيطرش ًاعم امهرابتعأو « ٍطبَّضلاو ةلادغلا

 ْنَّمم نيعبس ٌُتكردأ : هللا ُةَّمحر كلام ٍلوق نم َكلْذ ٌدافتسُي امك

 « لام تيب ئلع مُهنم ٌدحاو َنِمُثْوَأ ول « كيرلا ٌلوسر لاق : ٌلوقي
 . 2" ِنأَّشلا اذه لهأ نِم اونوكي مل مُهَّنأل « مُهنع ْذُخآ مل « ًانيمأ ناكل

 : هجئاتن نم ّناكف « ًاميظع ًاروطت ُجهنملآ اذه ٌرّوطت من

 . نتَملاو ٍدنَملل ِدْقَّتلا يِياعم : َالَوَأ

 . ثيدحلأ حلطصُم ُملِع : ًايناث

 . حيحّصلا نيودت : ثلا

 . لاجّولا نع ففشكلا ُبتك : ًاعبار

 . تاعوضوملا نع فشكلأ ُبتك : ًاسماخ

 : نتملاو ٍدنَسلل ِدَقَتلا ٌريباعم : لوألا

 « ةلادعلأ : يواّرلا يف اوطرتش [ ميلر رضا اا دكان

 َنِ ُذَحْوُي الف « ثيدحلآ لاجر نم ِواَر ٌلُك يف ًاظفحلاو ٠ ًاعبّصلاو

 عم ألإ ءاوهألاو ٍعدبلا باحصأ نم الو « قاسم َنِم الو َنيباذكلأ

 . 9َكلْذ يف ٍةّصاخلا ٍطورّشلا

 ءهرخآ ئلإ ِهلّوأ ْنِم لاصتالا « ِدنّسلا عيمج يف اوطرتشأو

 .(5ا//١) ديهمتلا )١(

 . ةطقّتلا هذهل ليصفت ٌديزم ِثلاّثلا لصفلا يف يتأيس (؟)
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 ٌثيدحلا اذُه َُقوف ْنّمم َعِمَس ٍةاوُؤلا َّنِم ِواَر نك نوكي ْنأ : ُانْعَمو

 ءاوس « ُربخلأ ُهنع َلِقن ْنَم رخآ ئلإ َلِصَتِي ئَّنح اذكهو « هيوري يذلا
 ْ . ًافوقوَم وأ ًاعوفرم َناكأ

 دعاوقلاو تاحلطصملأ ًءاملعلا ٌركذ ْدَقف ؛ نتملل ِةبسّنلاِب اًمأو

 . فيعَّضلاو « ِنّسَحلاو ؛ جملا ثيدحلا ٍةفرعمل

 دره + وضرسلا ةياطنلا اهب تزن تانالع اهيأ اوزكذو

 ١- ةعضو ُهَّنَأ هعضاو ٌرارقإ . ٠

 ١ هرارقإ ةلِزَْم ُلّزنتي ام .

 . َليوْأَتلا ُلبقَي ال ٌثيحب لقعلل ثيدحلا ٌةفلاخُم
 . ةدهاشُملاو ٌسِحلل ثيدحلا ٌةَفلاَحُم 9

 وأ « ةرتاوتُملأآ ِةّنُسلا وأ « ةيعطقلأ باتكلآ لئالدل هتفلاَخُم

 5 م ناكمإ مدع ّعم « ّيعطقلأ عامجإلا

 . ٍرتاوتملآ عْمَج ٍةاوُر بيذكتب هٌُحيرصت 1

 هلقن ئلع يعاوّدلا ا رع َنوكي ْنأ -

 . ٌةلحاو لإ مقهنم هلق ال من « عمجلا ٍرّضحمب

 وأ « ٍريغَّصلا ٍرمألا ئلع ٍديِدَّشلا ٍديعولاب طارفإلا هيف ّنوكي نأ 4

 ثيدح يف ٌريثك اذهو « ٍريقحلا لعفلا ىلع ميظعلا ٍدعولا

 . ٍصاّصقلا

 . "”تيبلآ لهأ لئاضفق يف ٌثيدحلاو « اًيضفار ياوّرلا ٌنوك -4

 )١( بيردتلا :)١/115(.



 : ثيدحلأ حلطصُم ملِع : يناثلا

 اذه يف ٌدّرلاو لوبَقلأ َدِعاوق طبَض يذلا دكا نوناقلا وهَو

 ذخأ ةّيفيك نيبو « ةاوُؤلا تاقبطو ٍديناسألا َعاونأ َنّيبو « ٍنادْيَملَأ

 مهداريإو اولا ظفلب ملعلأو ؛ هقرط ٍميسقتو ثيدحلل ِةاوُولا

 ملعلأو « هبتارم ُركذو . مُهنع هذخأي ْنَم ئلإ هلاصّناو ء ةوعمس ام

 ءوهيف ةدايرلاو هضعب ةياورو « ئنعملاب ثيدحلا لقت زاوجب

 ملعلاو « هيف ةدايزب ِةَقْتلا ٍدارفنأو « ُهنم سيل ام هيلإ ٍةفاضإلاو
 ء لَسرُملاب ملعلاو « ٍلزاّنلاو يلاعلأو . هطئارشو ٍدنسملاب

 « حرَجلأ زاوجب ملعلأو « كلذ ٍريغو ٠ لضعملاو ءللتملاو
 نسحلاو . حيِحَّصلا ماسقأب ملعلأو «امهيتارمو . ليِدعّتلاو

 اًمم َكلذ ريغو .داحالاو « ٍرْئاوتلا رابخأب ملعلاو « فيعّضلاو

 . ٌفراعتُم مهئيب وهو « ٍثيدحلأ ُةَمِيَأ هيلع َعضاوَت

 َنيَب لصافلا ثَّدحُملا » ُباتك وه ّنفلأ اذه يف ِِمَّتَصُم ٌلوأو

 هللا ةمحر يزُم رِهَماَرلا دمحم يبأ يضاقلل « يعاولأو يواَرلا

 , 20( ه6 رتل

 ؛ ُهَتمّدَقُم ١ هللا ةمحر حالَّصلا نبأ عضو ئّنح ُّ دكلأ ترتاوت 0

 رمظان مك ئصحُي الف « ِهرْيَسب ب اوراسو هيلع ُنِماَّتلا ففكعف «٠ ةريهشلا

 .٠ رص تنمو هل ضراعُمو « رصتقُمو هيلع ِكِردتسُمو « ٍرِصتخُمو ُهل

 ٍدَمحم خيشلا ٍثّدحُملا ٍةمالعلا ٍةليضفل )74/١( ُثيدحلا ٌجهنملا ١(
 . يحامّسلا د
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 : حبحّصلا نيودت : ُتلاّثلا

 الو « ِةّيونلا ِةَّنُسلل ةمدخلاو يرحّتلاو ٍطْبَّضلا يف ٌةدايز ّرهو

 ْنِم ٌملسُمو يراخُبْلا ئقال ففيكو ٠٠ ِنيِحيحَّصلا » ّدحأ ُلهِجَي
 فيكو « امهقيقحتو امهجيقنتو امِهعْمَج يف ٍدْهُج ْنِم الذَيو « بعت
 . مامتهأو ٍةيانِع ّلُك َنيملسملا ِءاملُع ْنِم ٍناباتكلآ ٍناذهل ّدجو

 ٠ يشاوحلاو قيلعّتلاو راصتخالآو بيقعَتلاو رشا ِسرّدلاب

  ٌيصاخ لوم ئلإ جاتحي اذه ٌليصفتو ؛ لوبقلاب همالآ امُهّقلت

 ٍظفاحلل لوألا ُلضفلاو « ٍرصعلأ ء ِءالضف ضعب ْنِم َكلُذ ّلصح ذقو

 هيف مم : « يرابلأ حْفف ١ هحرش ْنِم ًاصاخ ًاءزُج درفأ يلا رجح نبأ

 . « يراخبلأ حيحص » ىلع

 ا

 ٍمْرَج نع هيف ُثَحُِي ٌملع وهو « ليدعّتلاو رجلا ملِع : ي
 00 نعو « ةصوصخم ظافلأب مهليدعتو 0

 ةكئألا نم َكلذب َيِنُع َْم م َلَوأ َّنأ "”هباتك ٍةمّدقم يف ُئبهَّذلا ٌركذو

 : هتذمالت كلذ دعب ُةَعبتو « ناطق ٍديعس نب يحي ظامحلا

 نب ٌقرمَعو « لبنح نب ٌدمحأو . ّينيدملا ْنِب ٌيلعو « نيعم نب يحي

 .( 1/١ ) « نونُّظلا فشك » )0(

 .( 1١/1١0 « لادتعالأ نازيم ١ (؟)

 ؟؟



 يبأو د يبأك : مهتذمالتو ؟ةمقاخ وبأو « ٌنسالفلا ٌيلع

 ٌيدعّسلا ٌيناجزوجلا قحسإ يبأو , ملسُمو « ٌيراخُبلاو ءوتاح

 « ٌيذمرتلاو « ةميزخ نبأو « ٌيئاسّنلا : مهلعب نم ىلَخو

 . ٌيليقعلاو « َّئبالوُدلاو

 ُباتك ره « ِنوُُّظلا ففشك ١ يف ذ ُهَركذ بابلآ اذه يف باتك ٌمدقأو

 ّ ؛ يالا هلا دبع نب ةمحأ نسحلا يبل ليستر تلا

 0 * لاقت يدع نبال « لماكلا ٌباتك ٌركذو « يالا

 تال تاك

 اذهب ديدّشلا مهئانتعأو ِءاملعلا أ مامتهأ ئلع ليلد مظعأو : تلق :

 ا رمل ا ير را

0000 

 «ءافعّصلا ١ باتكو « ٌيراخبلل « ٍِءاَفعّضلا ١ باتك ُلثم

 « ٌّيدَع نبال « لماكلا هو «'"علْيَمْعلل « ءاقيشلا لإ ٌيئاسّنلل
 « ٍلادتعالا ٍنازيم هو . ''مكاحللو « ٌينطقرادلل ) ءافعّضلا هو

 هيف رصتخأ يذلا « رجح نبال « ٍنازيملا ٍناسل »و « َيبهّذلل

 حرص هب امك + ةئشلا"ثكلا لاجر نم وق نم قلخو 4 ةازيعلا#

 )١( نوئنظلا فشك ) ١/0777 ( .
 ةمّدقملا  لادتعالا نازيم (؟) ) ١/7 ( .
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 نب دمحم متاح يبأل « ّنيحورجملا ١ باتكو , ©"”وهتبطُخ يف َكلّذب

 . َنيثّدحملا َنِم َفّعُض ْنَم هيف عمج يذلا َناَبِح

 ١ تالا ركذ يف درفأ ام اهنمو :
 يف غغقي مل ْنَّمِم تاقّثلا »و « َناَبِح نبال « ِتاقّثلا » : لثم

 « تاقّثلا »و « اغُبولْطُ نب مساق ٍنيدلا ٍنيِزِل ( َةّنّسلا بكل

 . ٌيلجبعلل « تاقّثلا و « َنيهاش نب ليلخلل

 : امهنيب عمج ام اهنمو

 حرجلا ١ باتكو «ةمثْيَح يبأ نبأ خيراتو « ٌّيراخبلأ خيراتك

 . متاح يبأ ن نبال « ليدعتلاو

 : طقف ِةثعلا ِبُتُكلا ٍلاجرل َدرْفأ ام اهنمو -4

 (هبيذهت » و ء«ٌيسدقملا ّينغلأ ٍدبعل « لامكلآ ١ : ٌلثم

 « ًاضيأ رجح نبال « هبيرقت ١ و « رجح نبال « هبيذهت ف و « ٌىّرملل

 ْ . ٌيِجرزَكلل « ةصالُخلا ١و

12 

 : تاعوضوملا نع يفشكل 1 بنك : سماخلا

 بفشكلل ةّصاخ ًابتُك ٌءاملعلا ّدرفأ « ءانتعالاو مامتهالآ يف ًةدايزو

 . ةروهشملآو « ةفيعضلاو « ةعوضوملا ثيداحألا نع

 : نيعون ىلع َيهو
 َنيعاّضولاو َنيباَذكلأ ٌَركذ اهوُفّلوُم اهب َدصَق تتُك : ُلَوألآ 7 3 : و < < يد و

 )١( ةمدقملا  نازيملأ ناسل ) ١/4 ( .

 ان



 نم 0 « بفيعض وأ باَّذك ّلُك عم ٌنوركذيو « ءافعضل كلا

 ٌبتكو « مهخيراتو ِءاَفعضلا ٌبتك ّيه عوّللا اذه ٌبتكو ؛ هثيداحأ

 نازيم» يف بهذا ِمينَص ْنِم ًاحضاو اذه ئرت نأ ٌنكمُيو . رجلا

 . ئلاعت هللا ةمحر رجح نبال « ٍنازيملآ ٍناسل » يف اذكو « لآدتعالا

 ّيِمَّئلاو ةعوضوملا ثيداحألا َرْكِذ اهوفّلؤُم ّدصق بنك : يناّكلا

 للعلاو ٍخيراوُتلا يف َنيمدقتملا بتُك ْنِم تعمجج ذقو « اهنايعأ ئلع

 غلبت ُبتكلآ هذه « ٌنفلآ اذه لهأ ْنِم ع
 . هلو ةيعيرأ ودب

 يف ٍةيانعو مامتهأو صرح ْنِم ُءاملعلأ هيلع ناك ام اذهف : ٌدعبو
 اهتيقلتو اهظفح يف ٌةرابجلا مهذوهج هذهو « اهتياورو ٍةّنُسلا يّقلت

 مسي ال ٌدوهجج ّيهو « ثبعلأ ّنم اهِتئايصو ءٍداسف ْنِم اهّباصأ اًمم

 هللا قيفوت الول اهّنأب فرتعيو « ًالالجإ ينحني نأ الإ فِصنُمل
 ْنِم ُرشبلا َنكمت اَمل « اهل َروِهّظلاو ةاقبلأ ةتدارإو ئلاعتو هناحبس
 . كلذ مهل ّنأو ء اذه

 ٍملع يف ةّيملعلا تاحلطصملاو َدعاوقلا ٌركذن ْنأ َلِبقو
 ٍةَمِهُم فيراعت ئلع يوتحت ا

 . « يناثلا » رهو يتآلأ لصفلا يف اهتفرعَم

#0 * 

 )١( عوضوملا ثيدحلأ ئلع مالكلأ يف اهّركذ يتأيس .

 م
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 ٌفّرع ْدقف ؛ حالطصالآ يف اًمأو « ميدقلا ُدِض : ةقل' كيدشلا

 يف مُهّئارابع ْتَقلتخأو « َنيمدقتملا ءاملعلا َّنِم ٌريثك ثيدحلا ّمْلِع

 اذهل ٌةقيرعت اهيلع نبف ٍةنّيعُم ٍةيواز ْنِم ّرظن ٍدحاو َّلُك َّنأل « َكلْذ
 0 الا

 اعم ةثالث ئلع ّقَطُي
 نيو لوسرلا ىلإ فيضأ ام ةياورو لقن ىلع ُقَلْطُي ُهَّنأ : ُلّوألآ

 لدف اند هتاريرقت وأ , اهلعف يلا هلاعفأو ءاهلاق يلا هلاوقأ ْنم

 ٍةثعبلا لبق ةتريسو هلي ةلئامش : : ينعي «هفاصوأ وأ - ُهَدقأف ُه ةمامأ

 ٍثيدحلا ٌملعو . َنيعباَتلاو ٍةباحّصلا ئلإ َفيْضَأ ام لقن وأ اهّدعبو
 . « ٍثيدحلأ ةباور » ملعب ٌفورعملآ ّوه « ئنعملآ اذهب

 ةيفي ةيفيك يف َعنأ يذلا جهنملأ أ ةقيرطلا ئلع قلطُي ُهَّنأ : يناّكلا

 نمو ٠ ةلادعو' اظبض اهتاود ٌلاوحأ ُك ُثيح ْنِم ثيداحألا لاصتأ

 . ًاعاطقنأو ًالاصتأ ٍدنَسلا ةّيفيك ٌثيح

 لوصأ » ملعب ٌفورعملأ وه « ئنعملا اذهب ثيدحلا ٌمْلِعو
 . هْذُه انتسارد ىف انعوضوم وهو « 2 ثيدحلا

 لك



 ظافلأ ْنِم موهفملآ ئنعملا نع ثحبلأ ئلع قلطُي ُهَنَأ : ُتلاَّثلا

 ِطباوضو ةيبرعلأ ٍدعاوق ىلع اًينبم اهنم ٍدارُملأ نعو « ثيدحلا
 . ك َينلا لاوحأل ًاقباطُمو « ٍةعيرشلا

 . ٌدئاوف يناعملأ هذه ْنِم ئنعم ٌلكلو

 اهتفرعمو « ةّبوَبَبلا َهَُسلا ظفحب ةيانعلا : ةتدئافف : ُلَوَألآ اَمأ
 . اهساردنآ مدعو اهئاقب ٌةدئاف كلذ يفو « َنيملسملا َنيب اهرشنو

 لاعفألاو لاوقألا ٌثيح ْنِم لكيرشا لوسر ٌتاذ : هُعوضومو
 . ثاريرقتلاو

 اندّيس ٍةفالخ يف هللا ةمحر ّيرهُزلا باهش نب ُدِّمَحُم : ُةُعضاوو

 ةعمجو ُهّلّود ْنَم ُلَوأ ُهْنِإ : يأ « هيلعرللا ةمحر ٍزيزعلآ دبع نب ٌرمُع
 نأ + نافالا لها .نلإ تنك لزق ءريزعلا يع نب وه اندجس رمأ
 ينإف « ةوبتكأف هنّئُس وأ ةكرشلا لوس ٍثيدح ف ناك ام اورظنأ

 . ءاملعلا باهذو « ملعلأ سورُد ٌثفخ

 ٌرييمتو « ثيداحألا تاجرد ةفرعم : ُةتدئافف : ىناّلا اًمأو
 . هيلع ٌمالكلأ يتأيسو « ليخّدلاو ميسا ّنِم نسحلأو حبحّصلا

 نآرقلأ ٌنايبو « ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم : ُهتدئافف : ُتلاَّثلا اًمأو

 دعب ةّيوِبَلا بادآلاب يلحّتلا : تياغو ٠ ِِلكي َيَنلاِب ءادتقالاو , ميركلأ

 . ةرخآلاو اينّدلا ةداعسب ُنمؤملا ٌروفي ئَّتح « ُهاهنيو ُةّهركي اًمع يلخَتلا
 ىلإ ثيدحلا ٌميسقت وه « ٌّنفلآ اذه بتُك يف ٌروهشملا ّنكلو

 مسقلل ًالماش َلّوألأ مسِقلا َنولعجي مهئأكو « ةياورو « ةيارد

 . ثلاثلا



 ٍثيدحلا ٍلوصأ ُملِع
 ( َةياَرِد ِثيدحلأ مع )

 « ثيدحلأ ةياور لوْصَأ هلع وأ « ثيدحلا ةيارد ملع ّمسُي

 ل

  ٌحضوألاو ُرهشألا يه - رثألا لهأ وأ ثيدحلا عطفا يأ-

 . ماهيإلأو ماهبإلا ّنِم ٌءيش اهيف َنسيلو . ٍدوصقملا ئلع ٌلدأ ّيهو
 هيف ةروهشملأ ةتلاسر ّمسف رجح ُنبَأ ظفاحلا َكلُذ لع ئرج دقو

 ١ يأ © حلطصُم » لونعمو « ٍرثألا لهأ حلطصُم يف :رَكِفلأ ةبخُن :

 . لوصأو َدعاوق ْنِم َنوُئّدِحُملا هيلع ّقفتأ ام

 : ٌروهشملا ُفيرعَتلا

 نيناوقب ْملِع : وه ٍثيدحلا حلطصُم ملعل ٌدوهشملا ٌفيرعتلاو

 . ٍنتملأو ِدِنّسلا ٌلاوحأ اهب ُفَرْعُي

 : فيرعّتلا حرش

 وأ ًافيرعت ّناكأ ءاوس « ٍتاَيئزُجْلأ ٌطِبْضَي ام وب ُدارملآ : ٌنوناقلأ

 :. ٌةدعاق



 َنولصوُملأ ٌلاجّرلا يأ  نتملآ ئلإ ةلصوملا ُقيِرَّطلا وه : ُدَتَسلا
 ظفل ئلإ ّلِصي ْنأ ئلإ « خيش ْنع ًاخيش - تيدخلا تما نإ

 ركُحلا يف هيلع ٍظاَّفْحلَا ٍدامْعال « ًادنس ُقيِرَطلا يمس ل يرحل

 ا

 ًانتم َيّمّس امَّنِإو « مالكلا َنِم ٌدنّسلا هيلإ يهتتي ام ّوه : ُنتملأ

 ٌةياغ ُدنأل . ةياغلأ يف ٌةَدعابُملا ّيهو ؟ ةتامشلا م ةوخان

 , هتضيب ةَّدلج َتقَقَش اذإ « َشبكلا ُتْنَتُم : مهلوق ْنِم وأ . ِدنّسلا

 ع هدنسب ٍثيدحلا يوار َكلّذكو « ِءاَفَخ دعب ُثَرهظف اهتجرختسأو

 نم وأ ٠ ٍرهاظ ريغ ًايفتخُم ناك ْنأ دعب هتقيقح ئلع ُهزِرُي ُهّنِإف

 هيوقُي يوارلا َّنأل « ضرألا َّنِم َعِفترأو لسا وهو « نتملأ

 . هتجرد ْنِم ىلعأ ٍةجرد ئلإ ةعفريو هدنسب

 ُقلطُي ذقو « ُةُثياكحو نتملآ قيرط ْنَع ٌرابخإلا ّره : ٌدانسإلا
 . نيفدارتُم ٍنانوكيف « ِدَنَّسلا ئلع ٌدانسإلاو « ٍدانسإلا لع ٌدنَّسلا

 ْنع « ئيحي ْنع « ٌدَدسُم اَنَّدَح : ٌيراخبلأ ٌلوق ًالئمف
 ْنع ٠ ٍنمحّرلا ٍدبع نب ٌبيبَح ينثّدح : لاق َرمُع نيرهللا ٍديِبَع

 هي يلا ِنَع «ةنع هللا يضر ةريرُم يبأ نع «وصاع نب صفح
 ىَلَع ُيِرْبِْمَو « ِةَنَجْلا ضاّير ْنِم ٌةَضْوَر ْيِرْبِْمَو ْيَتئَب َنْيَب ام ١ : لاق
 ةّدسمف : 2'ةنيدملا لئاضف باتك يف ٌيراخبلا ةاور . « ٍضْوَحْل

 يف ةالصلا لضف باتك يف ًاضيأ هنع ٌهاورو (1/“17()1888) ١١ باب )١(

 2( /؟ ) ربنملاو ٍربقلا نيبام لضف باب « ةديدملاو ةكم ٍدجسم
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 غلي ةلوقو ءايتسلاب لوك ئّمسُي يذلا وه اذهل « َةريرُم يبأ ئلإ ُهدعب نمو

 . نتملأب ىّمسُي ب يذَّلا وه اذه « ثيدحلا « . هب يي اا

 وأ « لاصُتأ نم ٍدَنّسلا ئلع أرطي ام ْيأ : نتملأو ِدَنَسلا ٌلاوحأ

 وأ « مفر ْنِم نتملآ ئلع أرطي امو « لوزن وأ ٌرلع وأ « عاطقنأ

 وكس وا + ودك ىأ قو

 ةتدئافو ُةَعوضوم فرعت ْنأ يقبف « ُةَميرعت َتمِلَع اذإو

 . ةعضاوو

 . ٌدولاو ٌلوبَقلأ ٌثيح ْنِم يورّملأو يواّرلاف : ةعوضوم اّنأف

 . َكلْذ ْنِم دري 1 0

 ءاهلأ ضو ريملآ ١ 7 يزُمرُهماَدلاب ُديِهَّشلا ٍدَالخ نب نمحولا

 ُلَوأ ُهّنإف . روك دكا ا ذو ِةيِناّكلا ِءاَجلا نوكسو

 يف ٌباب « قاقّرلا باتك يف ٍديز نبرهللا دبع نع ًاضيأ هاورو ء(140١1) |
 . يرابلا ٌحتف - ( 7088 ) ( 028/١١ ) ضوحلا

 و



 هلهأ ُفَرَّشو ثيدحلا ملع ُلْضَق

 دارأ ْنَمِل ثيدحلا ِملِع ْنِم َلضفأ ْملعأ ال : ُيِروّنلا ُنايفُس لاق

 مهماعط يف ئّتح هيلإ َنوُجاتحي َساّنلا َّنِإ « ئلاعت .هللا ةجو وب
 ُضرف ُهّنأل « ٍمايّصلاو ٍةالّصلاب عْوطُتلا َّنِم ٌلضفأ رهف « مهبارشو

 عّْشلا ئحر هيلع ٌرودت يذلا وه بفيرشلا ثيدحلا هله
 :والسإلا ماكنا ياويل . ٍرمأو يهن لك كال وهو « ةمألأب

 'هُهو « ئفخي ال ام ميركلأ لضفلاو ميظعلا فرّشلا ّنِم هلهألو

 نام دعا ير تسلا يحابلال» ةبحّضلا ينعم َكلذب ٌنوبستكي

 تاداعلاو تادابعلا يف هعاضوأ ٌةدهاشُمو « ِلَي هلاوحأ تايئزُج

 « هنهذ يف ٌةَروصلا هذه ٌنكمتت «ملعلا اذهل ٍلُجَرلا ٍةلوازمبو « اهّلك
 ةدهاشملا مكُح يف ُديصت ثيحب « ولايخ يف لاوحألا ذه ٌمسترتو
 . ةّيوفطصُملأ ٍةيْوُرلا يفرش ُريغ ُهتاف ام ُهّنأكو « ٍنايَعِلَأَو

 « ٌةريثك ٌثيداحأ « هلهأو ثيدحلا ملع لضف يف درو ذقو

 اهّرهشأ دكذأسو



 ١- لكك هللا لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر دوعسم نبأ نع :

 ١ ةاور , « ٌةَالَص ّىَلَع ْمُهَرَكَأ « ٍةَماَيَقلَأ م موي يب ساّنلا ئلؤأ

 الترمذيُ”١ ُهَتّسحو .

 ئلوأ مهّنإف ٠ اهيَلَقَنَو ٍراثآلآ ةاوُرب ٌيصتخت ةفيرش َةَبَقْنَم هذهو ا م

 ىلإ ةمايقلآ موي ةليسو - هللا ًءاش ْنِإ - مهُبرقأو « مهّيبنب سآّئنلا
 ىلع ةالصلا َّنِم ءاملعلا ّنم ِةباَصِعل ٌفَرَعُي ال ُهَّنأل « ِةلكيْلا لوسر
 يف ُهَركذ َنودَّلَحُي « ِةباَصِعلا هذهل ُفَرَعُي امم دثكأ لكلا لوسر
 مهتاركاذُم سلاجم يف تاقوألا مظعُم يف هيلع ميلسنلاو « مِهِسورُط

1 
 . مهسوردو

 لب َىِبَنلا ثعمس : لاق نع هللا يضر ٍدوعسم ٍنبأ نع -_

 هلم تاني قضت امك هنو اهكاان عع س أرمأ هللاَرَّصَت ١ : لوقي
 ّ ع حل قر الا ارز نط يانا

 . ةمألآ َّنِم ًادحأ هيف ُكِرْشُي +4 مل ءاعّذب هلك ْئَنلا مهّصخ اذكهو

 نأ ئوس ٌةدئاف هغيلبتو هظفحو ٍثيدحلا بلط يف نكي مل ولو
 لجو « ًامْنْغو ةدئاف كلذ ئفكل « ةكرابملا ةوعّدلا هذه ةكرب ٌَديفتسي

 ل
 ٌبسانُي امب ُهازاجف « َهَّنُِسلا ٍديدجتو ملعلا ةراضن يف لعس ُهَّل

 : لاح

 ىلع ةالصلا يف َءاجام ٌباب ءةالصلا ٌباوبأ (144) (704/5) )١(

 . 77 ص يف ةجيرخت ٌمَّدقت (1)
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 : ةككرشا ٌلوسر لاق : لاق امُهنع هللا يضر سابع نبأ نبع دا

 ؟َكّواَفْلُخ ْنَمَو !هللا ٌلوسَر اي : انْلُق . « يناَمَلُخ ْمَح مَحْرَأ ّمُهّللا »

 هول يِيََسَو يئيِداَحَأ َّن َنْوْوْرَي كلل ا لاق

 . 7« ٍطسوألا » يف ُئناربطلا ٌءاور . : « َنماَّتلا

 اذه ٍركذ دعب « يراّسلا ٍداشرإ» ٍةمّدقم يف ُتنَالْطْسُقلا لاق

 ٠ ْمُهل ةحيصن « َنيملسملآ ىلإ نشل ةادآ ّنأ بير الو : ثيدحلا

 « كلذ ماق ْنَمَف و « مهيلع ٌةُمالسو هللا تاولص ِءايبنألا فئاظو نم

 . َءافلُح مُهاَّمسو ٍةمحّلاب مهل اعدف « ُةنع ُمْلَبُي ْنَمِل ةفيلخ ناك

 ها ُهلوُدُع ِفّلَح لك ْنِم ملل اذه لِ يي 1 : نكي لاق -5

 ادق : ؟ َنْيلِماَجْلا َلْيوُأتَو « َنِيلِطِبْملا َلاَحِيْنأَو َنيِلاَغلأ في ةيرخَت ُهْنَع

 ا ديصي ُهّنَأ هللا ةمحر ُيينَالَطسُفلأ َركذو 0

 . ثيدحلا لهأ ٍةلادَع ناب ٠ ثيدحلا اذه يفو

 .(8()0445ةه/ك) )١(
 ةاور : 7 )5١١( (*"هوراز « دئاوزلا عمجم ) يف ٌيمثيهلا ةركذو قف

 . ٌراّزِبلا

 تك
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 رثألاو ربخلأو َةَّنّْسلاو ثيدحلا نيب ٌقرفلأ

 نم هك ّيبّنلل هسا : ًاحالطصأو « ٌةقيرّطلا : ةغل َهّنُشسلا

 ئنعملاب ثيدحلل ٌةفِدارُم اذه ىلع َيِهف « ريرقت وأ لعف وأ لوق
 . ٌةّماع ُةّنّسلاو  هلعفو هلوقب ٌنصاخ ٌثيدحلا : ٌليقو « مّدقتملا

 : ًاحالطصأو « ءاشنإلا ٌدِض : ةغل ٌربخلأ

 ١ ثيدحلل ٌفِدارُم : َليق .

 ءاج ام : ٌثيدحلاو « هلل َيَِّنلا ريغ ْنَع ءاج ام ّوه : َليقو ١-

 خيراوُتلابو  ٌتّدحُم : ثيدحلاب ٌلِغتشي ْنَمِل ّليق مَن ْنِمو « ةنع

 ٌيرابخأ : اهوحنو

 الو « ةبخ ٍثيدح ٌلكف « ربخلا نم ٌيصخأ ٌثيدحلا : َليقو -'

 . نسسكع

 : ًاحالطصأو « اهوحنو رادلا ةيقب : ةغل ٌرثألا

 َنيِئَدَحُمْلا َّنإ : ٌئووّنلا لاق امك .« ثيدحلل ٌفِداَرُم : َليق ١-

 . ًارثأ : ٌفوقوملاو َعوفرملأ َنوُمَسُي

 ولطُي رثألا ّنأ : ينعي « ٍةباحّصلا نع ًءاجام وه : ليقو -"

 ع



 ربخلاو « ِءيَّشلا ةيقب َرئألا َّنأ : ُهَهْجَو ٌلعلو . يفوقوملا ئلع
 ئفطصملا لوق ْنِم ةيقب ٌيِباحّصلا ّلوق ناك اًملف « وب ُرْبْخُي ام
 ٌلوق ّمسُي ْنأ بسان « لكي ُهنع وه امّنِإ رابخإلا ٌلصأ َناكو
 . ًاربخ : ئفطصملا لوقو « ًارثأ : ٌيباحّصلا

 ٌظافلأ « َيثألاو «ربخلاو « ٌتيدحلاو « َةّنُسلا َّنأ َرهظ اذهبو

 وأ « ىلوق ْنِم للي يلا لإ ففيضأ ام : رهو « ٍدحاو ّئنعمل ٌةفدارتُم
 . ٌيعباَتلا وأ ٠ ٌيِباحّصلا ىلإ وأ . ٍةفص وأ « ٍريرقت وأ « لعِف

 ةٌدحّتو ُنّيعت « َنيِعباَتلاو ٍةباحّصلاو لوسّرلا ٍنع ةياوُرلا ُنئارقو
 . تاما طصخا ذه ونت
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 نآرقلأو 2 يسدقلاو 3 ٌّيوبتلا ثيدحل نيب ٌقرفلأ

 : ٌيسدقلا ثيدحلا
 قطو 0 ًٍداهطلا : وه نقلا ولا 1 ع

 لع

 َرَع ِهّبر ئلإ ةَدنسأو ِلك لوسَولا ةقاضأ ام : لافالا يوعر
 : ةلاثم « نآرقلآ ريغ ْنِم « لجو

 ىلَع ّمْلُظلا ُتْمَوَح نإ يِداَبِع ايد : ئلاعتو كرابت هللا لاق
 ثيدحلا 20« . .اوُحَلاظَت الق ٠ « ْمُكيَلَع ًامَوَحُم ُهتَلَعَجَو يسْنَن

 ِهّبر نع هيوري اميف لكي هللا لوسر 0 لوقك وأ

 نع هل هتياكح نمو لكي لوسّولا لوق ْنِم هن 0
 لإ كبح ْنِم « العو لج بولا نإ ةيسأ هلآل « ايسُق يقسو ءوّرد

 . يلي ال ام ّلُك نع ُهّرنُملا وهو « ُهل ةىِشنُملآو هب ُهَّلكتُملآ

 ميرععب ب .ملظلا 3 :باب «ةلصلاو ربلا باتك ء(؟هالال) )/١7( هاور ()
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 َنيبو ُهَئيِب ٌقرفلا ٌرِهْظَي ٠ ٌيسدُقلا ثيدحلا ٍةقيقح ةفرعم ْنِمو

 : نآرقلأو ٌيسدُقلآ ثيدحلا َنيب ٌقرفلأ

 ّيهو « ثيداحألا ٌكلتل ثسيل ّصئاصخو ايازمب ُنآرقلأ ٌدرفنأ

 : ّيهو « ثيدحلا َنيبو ُهنيب ٌقرفلأ ُرٌرِصْن
 ٍرييغتلا ّنِم ظوفحَم « ٍروهُدلا رم ئلع ٌةيقاب ٌةزجعُم : ُنآرقلآ ١-

 . هبولسأو ٍهفورحو وتاملك عيمج يف ٍفَللا ُدتاوتُم « ٍليِدبّتلاو
 . ئنعملاب هتياور ةمرُح -"

 . ووحنو ٍبْنُجَلل هتوالت ٌةمرُحو « ٍِثِدِحُملل ِهّسَم ةَمرُخ ل
 . ٍةالّصلا يف ةنّيعت -5

 + انارف ةنيفست

 ١ تانسح رشعب ةنم يفرح ٌلُكو « هتءارقب ٌدّبعتلا .

 دنع » هعيب ةهاركو ؛«ّدمحأ ٍةياور يف » هعيب ٌعانتمأ

 . « ّيعفاشلا

 تايآلا ّنم صوصخم ٍراَدقِم ٌةيمستو « َةيآ ةنم ٍةلمُجْلأ ةيمست ل
 . ةروس

 فالخب « يقافتأب ٌييلج يحوب ءرهلا دنع ْنِم انعمو ةظفل -4

 ا 8#
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 ثيدحلأ ٌحلطصُم

 تارابتعأب ٍةدّدعتُم عاونأ لإ حلطصملا ءاملع دنع ٌثيدحلا ٌعّونتَي

 ىلإ ٌمجري ام : اهنمو . نتملأ ىلإ مجري ام : اهنم « ل

 َنوُمِسقَي ِء ٍءاملعلا رثكأ ٌّنكلو . امهيلإ ٌمجريام : اهنمو .
 ا يل

 ْ : « ةيفلألا ١ يف ٌئيطويٌّسلا لاق

 َْسَحَو ءِوَقيَصَو ءٍحْيِحَص ىلإ نتشلا ْيِذم اوُمََ نُقل
 اًمإو « ٌلوبقم اًمِإ تيدحلا ّنأ : ةثالثلا هذه يف رصحل ُهجوَو

 . ٌدودرم

 نأ اًمإو « ٍلوبَقلأ تافص ئلعأ ئلع ٌلمتشي نأ اَمإ : ٌلوبقملاو
 وه ٍلوبَعلأ تافص ئلعأ ئلع ٌلمتشملآف . اهضعب ئلع َلمتشي
 وه : ٌدودرملاو . نسحلا وه اهضعب ئلع ٌلمتشملاو « ُحيِحّصلا

 . ٌفيعَضلا

 ْنِكَمُي ُهّنِإَ َكلذلو ١ ةثالثلا هذه نع ّجّرخت ال ثيدحلا ٌعاونأو
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 ىلإ « ٍفْعّضلاو ٍنْسُحَلأو ِةَحّصلل ٍةَبسَّنلاب ثيدحلا مولع عاونأ ٌميسقت

 ٠ ٍنيمسف
 حيحّصلا نيب ٌةكَرَتشُم ٌتاحلطصُمو ٌعاونأ : ُلّوألا ُمسِقلأ

 ثفصولا اهنم عون ّلُك ىلع ٌقُدْضي ُهّنَأ ئنعمب « ٍفيعّضلاو نسّحلاو
 ٍطورّشلا ٍرْقوت بّسحب ءيفعّضلا وأ . نسُحلا وأ . ٍةَكّصلاب

 . ٌلِصتملاو « ٌدَنسُملاو « ٌعوفرملا : يه ٌعاونألا هذهو 00 ٠

 . ٌزيزعلاو ٠ ُبيرغلاو « ٌُدرفلآو « ُننَّوُملأو « ُنَعْنَعُملأو ؛
 . ٌعياتُملَأو ؛ لزانلاو يلاعلاو « ضيفتسملاو ٠ ا
 رثكأ انركذ دقو . ٌفَكَصُملاو « ُلِسلَسُملَاو ٌجَرْدُملاو « ٌدِهاَّشلاو
 . ٌهارتس امك ةلاسّرلا هذه يف اهب انفّرعو عاونألا هذه

 ؛ فيعّضلاب ٌنصتخت ٌتاحلطصُمو ٌحاونأ : يناثلا ٌمسقلأ >
 دم  ُسّلَدُملاو « ُلَضعُملاو « ٌعطقنُملاو « ُلَسرُمل
 ةو . كورتملاو « ُدَكَُملاو « ٌذاشلاو . ُبولقملاو . ٌبرطضُملاو
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 ٌحيِحَّصلا

 يذلا ثيدحلا ّوه : ًاحالطصأو . ضيرملا َّدِض : ّةغل ٌحيَحَّصلا

 أ الو ءٍؤودُش ريغ نو « ولثم نع ٍطباصلا لْذَعلأ لقنب دنس َلَصّا

 ثيدحلا طور يه . ٌرومأ هيف ٌعمتجت نأ ٌبجيف « حداق

 . حيحّصلا

 دق َنوكي ْنأب  نتملآ َكلُذ ٍدانسإ يأ تسلا اصنآ : ُلوألآ .

 . ورخآ ىلإ ِدَنَسلا ٍلَوأ نم « خيش نع هلاجر نم لجر نك ةاور

  ٌعِليقُملاو , ُلَسرْملا : وهو « ٍلِّنُملا ٌريغ جرخف
 ا

 : دعا 2 ا َكلذب 0 : ةءورشلأو ئوقتتلا

 رخف . ةّسْخحلَأ رئاغَصو قْسِفلأ َّنِم ٌملاَملا ُتفّلكُملا ٌملسُملآ ّره

 ا + لويجملاو ٠ نوتدحفلاو . ٌقسافلآاو « ةفاكلأ َكلذب

 . زّيمملاو « ٌقيقّدلاو « ٌةأرملآ َكلذ

 ةلامك : ٍطبّضلا مامتب ٌدارملاو ٠ يواّرلا ٍطبض ٌمامت : ُثلاَقلا

 . ايلْعلأ ةبترملأ يف ُةنوكو
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 : ٍنامسِق ُطبَّصلاو

 .. وانط طبضالا

 ١- باتك طبض .

 11د تيد وردم ف هين اح كيف ذأ ردا طبقت
 ا ا

 هي د 6 6 باتك نم ةهتياور ل ب ب ملص و . ل : ةئوصي « ُهَدنع باتك ْنِم ُةتياور ّنوكي ْنأ : باتكلأ طبض

 1 دو

 وه نم ُدَقّدلا كلذ ٌفِلاَخُي ال : ْيأ « ذوذّشلا َنِم ُهُولُخ : ٌُعِباّرلا
 . ةاوؤلا ّنِم ةنم ٌحجرأ

 :ةلملاورنو هله وكت ال 2ئأ 8 ةلعلا نم ُهوَلُخ : نسماخلأ
 : ةنم ٌةمالَّسلا ُةُرهاظو « ٍلوبقلأ يف ع ْحَدْقَي ٌييِفَح ٌففْصَو

 ا و مق + نكت انعام

 . هتّكصب ٌمّرجو ٍحالّصلا نبأ ٌةَراتخأ امك

 )١( ٍناَحيَّشلا ُهْجدْحُي مل ولو « مص ام ّلكب لمعلا ٌبجي «

 يف رجح ُنِبَأ لاق اذك ١ ِةَبْحّنلا حرش « .

 لاق اذك « ٌدحأ هب ْلمعَي مل ْنِإو « حيحّصلا لوبَق ُمزلي (9)
00 
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 مدع وأ « هفالخ ئلع عامجإلا مدع وأ , خسأتلا مدع ٍةفرعم

 ٌرظنُيف عناوملا َنِم ةيش َرهظي نأ ىلإ هب لمعلا يغبني لب « ضِراعُملآ
 . « مَمِهَلآ ٍظاقيإ ١ يف ينالفلا ْحَّْشلا مالك ْنِم ٌدافتسُم اذهو « َكلُذ يف

 ٌدافتسُم اذهو « وب ٌيباحص ُدْدَفَت ثيدحلا َةَحِص ُدُّضَي ال (5)

 . « ٍناَُهللا ةئاغإ » يف مّيقلأ نبأ خّشلا مالك ْنم

 0 أ وب ُتّدَحُت حيحص ٍشيدح ُلُكام (1)
 ا » : هيفو « ٌةنع هللا يضر ٍذاَعُم نع ٍناخيشلا ٌةاور ام َكلْذ

 ؛وبلق ْنِم اقدص لا ُلْوْسَو ادمَحُم أَو «ُلل الإ هلإ آل ْنَأ ُدَهْشَي
 هيخأ الفأ لا لوسر اي : ٌداعُم َلاقف ؟ ٍراَّنلا ْىَلَع هللا ُهَمَدَح
 ااه قرع ءأف . 297« اوْلِكَتَي ًاذإ ١ : للي لاق . ؟ اورِشبتْسَيَف مائل

 ب

 ء

 2 صخر

 ئىدءأطا

 ًامّنأت هتوم دنع ُةنع هللا يضر 0

 21 مك يو وسام ف هاه ا هم كد م ك١
 َساَنْلا اوثدح : ةنع هللا يضر يلع نع اقيلعت ٌيراخبلا ىورو

 ل فو و هللا بَّذَكُي ْنأ َنوُبِحْتَأ « َنوُفِرْعَي اَمب

 ًامْوَق ْثّدَحُمِب َتْنَأ اَم : هنع هللا يضر ٍدوعسم نبأ لوق ٌةلثمو

 ء ا اور نق يقتل ناك ألا يلرتغ غدت ال كد

 نود ٍوعبب ٌثيدحَتلا ةرك ْنَّممو : رجح نبأ ظفاحلا لاق

 ها كا موس وعل )000(

 ىلع ليلدلا اب « ٍناميإلا باتك ( 175 ) ( )45/١ ملسمو خلا .

 . ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم

 ه0 )00

 ٌعمس ام ّلكب ثيدحلا نع يهنلا باب ةمدقملا( )0( )١/9()0
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 « ريمألا ئلع ٌجورخلأ اهُرهاظ يتلا ثيداحألا يف ٌدمحأ : ضعب

 . ٍتافّصلا ثيداحأ يف كلامو

 لاثمأ نم ةلهجلآ ٌضعب ُذِخَتي ذقو : ءالضفلا ضعب لاق : ُثلُق
 « ماكحألا ا « فيلاكتلا كرت ىلإ و « ثيداحألا كلت

 عال ؤه نا « لىبقعلا بارخ دعب اينّدلا بارخ ىلإ يِضقُي َكلْذو

 : 6 نيل َليق دقو !1؟ ةدابعلا يف اًدج اوداَر «ادرخ 7

 ًادْبَع ُنْرُكَأ ًالقأ » : هي َلاقف ؟َكَل هللا َرَمَغ دّقَو َلبَللا ٌموقت
0 0# 

 : حيحّصلا ٌبتارم

 ِطبَّضلاو ٍةلادعلأ يفاصوأ ببسب حيحّصلا كدارمب توافق
 يف ُهتاوُر ناك امف « حيحصَّتلل ٍةيضتقُملا ٍتافّصلا ّنِم امهوحنو

 ّمصأ َناك « ٍلوبَقلأ تافص رئاسو ٍطبَّصلاو ٍةلادعلا َّنِم ايلُعلَأ ٍةِجرّدلا
 . ةئود امم

 ىلع ٍحبحَّصلا ٌبتارم ثيدحلا ٌءاملع َفَّص كلذ ئلع ًءانبو
 : يلاّثلا هجولأ

 ىلع ملسُمو ٌيراخبلا يأ - َناَحبَشلا ف قفتا اغا: ئلوألا ٌةبترملأ

 . « هيلع ُنَمَتُم ذ : ُهل لاقيو . هجيرخت

 )١( ىراخبلا ةاور )١؟/55 ( )٠١"١١( هلا مايقق باب . دِّجهتلا ٌباتك 2
 ليللا .
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 . ٌيراخبلا هب درفنأ ام : ٌةيِناّئلا ٌةبترملأ

 . جلسم هب درفنأ ام : ٌةئلاَثلا ٌةبترملأ

 . امهطرش ىلع َءاج يذلا ٌحيَحَّصلا : ٌةعباَرلا ٌةبترملأ

 نأ «امهطرش ئلع» : مهلوقب ٌدارملاو : ُيووَنلا مامإلا لاق
 ٌيراخبلا #0 يف أ - امهيباتك يف هدانسإ ٌلاَجِر نوكي

 الو « امهيباتك يف هب ٌحَدَّصُم طر اهل نك هَنأل  ملسُم حيحصو

 . امهريغ يف

 َنيربتعملا ةمئألا ّنم امهريغ دنع ٌحيحص : ٌةعباسلا ٌةبترملا

 . امهدحأ ٍطرش ئلع الو « امهطرش لع ّسيلو

 َميهاربإ ُنبرهللا ٌدبع ُحيَّشلا ةمآلعلا : تتارملآ هذه َّعمج دقو
 : لاقف « « راونألآ ٍةَعْلَط ١ ب ٍةاَّمسُملا هتموظنم يف ٌيولعلا

 ئىقتتنُي ادزف ُئِفُْجْلا ىَرَر اَمَف اَقَّنأ ِهِئَلَع اَم حِئِحّصلا ئَلْغَأ

 فِيَتكي ِنَِْذ ٍرِئَغ ٍطْرَشِل امق فرُع ٍطرْلا ف َكاَدَك ملم
 , ملسمو ٌيراخبلا هيلع ّقفتأ ام : يأ ( اقفّنأ هيلع ام ) ُةلوقف

 دعبول + يأ « ُيفعُجلا ئور امف) ةلوقو « ئلوألآ ةبترملا ّيهو

 . َةيناَلا ةبترملا هذهو « ٌُيراخبلآ وهو ئيفعجلا هاور ام ًةبترملا

 . (ملْسْمَف ) : هلوقب اهيلإ ٌراشأف ٌةَثلاَكلا ةبترملا امأ
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 دولا ٌبتارملا هب ٌدارأ ( فرع ٍِطرّشلا يف َكاَذَك ) ةلوقو

 « امهطرش ىلع ناك ام ّيهو « لوألا ِثالّغلا بتارملل ةلباقملا

 نق ء ملسم ٍطرش لع ناك ام مّن « ٌّيراخبلأ ٍطرش ئلع ناك ام

 ئلإ ٌةراشإ ( فِنَتكَي ِنْيَذ ٍرْيَغ ٍطْرَّسِل امف ) : ةلوقو . بتارم ُثِس
 . امهريغ طرش ئلع لاك ام ّيهو « ٍةعباَسلا ةبترملأ

 "و



 لا

 ٌثيدحلا ّوه : ًاحالطصأو « ُنْفَّتلا هيهتشت ام : ةغل ٌنسحلا

 « حيحّصلا ةجرد ْنع ٌهطبض ّلق يذلا لدعلا لقنب ٌهُدنس َلصّنَأ يذلا
 . ٍةلعلآو ْذودُّشلا ّنم الخو

 . يواّرلا ةلادع : يناثلا

 . يواَلا ٌطْبَص : ُكلاّدلا

 فيفخ ْيأ « حيِحّصلا يواَر ْنِم ّلقأ ُةَطبض َنوكي ْنأ : ٌدارملاو
 . ٍطبَّصلا

 . ٍذوُذّشلا َّنِم ُهُولُخ : ٌعِباَولا

 . ِةَّلعلا َنِم ُهُولُخ : نسماخلا

 ادع اميف « حيحّصلا ٍطورش ٌلثم نسَحلأ طورش َّنأ : اذهب َمِلْعف
 ّنوكي ْنأ ٌطَرتْسُي حيحّصلا يف ُهنإف « طِبَّصلا ّوهو « َتلاَّثلا ًطرّشلا
 . كلذ ْنِم ُلقأف ٠ نسَحْلأ يف اًمأ « ايلُعلآ ةبترملا يف
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 : ةلاثم

 ُهّنكل قدّصلاب ٌروهْشَم اذه ورْمَع نب دّمحمف / « ٌةنع هللا يضر ةريرُه

 . ٍظفحلا ةباغ يف سيل

 : ةمكح

 را سلا لا ا ل
 ل ا ل ل

 اًبأ « ٍظفحلآ يف حيحَّصلا لاجر ْنع ُهَلاجر ْتَرُصَق ٌنسَ ذإ « ةقذ

 . ٍطبضلاو ظفحلأ ٍةياغ يف مهف ؛ « حيحَّصلا لاجر

 : نسحلاو َحيحّصلا ٌلَمْشَت ٌباقلأ
 « لوبقملا ربخلا يف ثيدحلا لهأ دنع ٌةلَمعتسُم ًظافلأ َكانُم

 . ُدّوَجُم « ٌلوُبقَم « ٌتباث « ٌحلاص « ٌئوَق « ٌدّيج : ْمُهّلوَف ّيهو
 َّقّمحُملا َّنِإ : اولاق مكن الإ «ركطلا رعاه راعي دن ةادالا هذاك
 ٍريبعَتلا نع ٌلِدْعَي ال هن ف ءام ثيدَح ىلع مكح اذإ َنيئَّدحُملا ّنِم

 مل ْنأك ءٍقتكُنِل الإ ءهوحن وأ ٍديج : ب ريِبعّتلا ىلإ حيحص : ب

 ُلّرَنَأ « يوقو ٍدّيجب تتيح ُفصولاف « هتكِص مامت نم ًالثم ْنَّمحتي
 (''هيحصب بفصولأ ّنم ةبتز

 )١( يوارلا بيردت رظنا ) ١/18 ( .
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 نيبو َةَحَّصلا َنيب ٌعمجلا َنيثّدحملا ٍضعب مالك يف درو دقو

 نع املعللو ؛ عيحص ّنَسَح ٌثيدح اذه : : يذِمَرَتلا لوقك ٍنْسُحلآ
 . ٍناروهشم ٍناباوج اذه

 رخآلاو ٌحيحص امُمُدَحأ « ثّدحملا دنع ٍنيِدنَس ٍرابتعأب ١-

06 
 ةّنأكف « هيلع مكُحلآ يف ِثّدحُملا ٍدُؤرتل ٍدحاو ٍدنس رابتعأب -'

 . ٌحيحص وأ « ٌنَسَح ٌثيدح اذه : لاق

 : حيحّصلا ٌعاونأ

 ٌحيحصو « هتاذل حيحص : نيمسق لإ حيحّصلا مسقنيو

 تافص ئلعأ ئلع ُلِمَتْشي يذلا رهف : هتاذل ُحيحّصلا ان
 . ٌةقيرعت َمَّدقت يذّلا وه اذهو « ٍلوبَقل

 تافص ئلعأ ئلع ٌلمتشي ملام ٌرهف : هريغل ٌحيحّصلا اَمأو

 ةجرد ىلإ ئقترأ امّنإو « لصألا يف حيحصب َسيل وه ينعي « ٍلوبَقلأ

 هتاذل ٌنسحلا ثيدحلا ّوه َكلذو « هيف َروُصُقلأ ْدْيْجَي ٍرباجب حيحّصلا

 وأ «٠ حجار وأ « ٍواسُم ٍدهاش وأ ؛ « عباتُمب ْىَر 5قن ناب نباح رضاذإ

 . ىند أ ناك ْنِإ قيرط ْنِم رثكأب

 لق لدع لقنب ٌهدنس ّلصتأ ام ّوه : هفيرعت يف لوقنف هيلعو

 وأ ٍواَسُم ّرخآ قيرطب َعيوتو « ٍِطبضلل ايلعلأ ةجردلا نع ٌةطبض
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 الو داش ريغ ّناكو « ئندأ ناك ْنِإ قيرط ْنِم ٌرثكأب وأ «. حجار

 و

 : نسحلا ٌعاونأ

 َمّدقت يذلا وهو « هتاذل ٌنسَح : نيعون لإ نسحلا م مسقنيو

 هلصأ يف نوكي يذلا ٌثيدحلا وهو « هريغل ٌنسَحو « ةنايبو ةفيرعت

 ُةلصأف ٠ . ِنَّسَحلآ ةجرد يف ّنوكي ْىَّنح ٍرباجلاب يقتري مث ٍنَّسَح ريغ
 ريعصوأ « اجر ةلاهج وأ 4 ىتلدت وأ هيف لامزإ ب نيت

 الفغم سيل ٌروتسم هدانسإ يف ناك وأ « نيمألأ قودّصلا هيوار ظفح

 نإ اير الو: تيالكلا انيك الوب ءاظفنلا نك الو

 ةجرد ىلإ هببسب لئقترأ . ٍدهاش وأ , عباتُمب ربتعم وارب دضتعأو

 ةىراط هيلع ٌنْسُحلَأَف « هريغل ِنّسَحلأب َيمُس َكلذلو . نسُحلأ
 . ٌدِهاَشلا )1

 ِتاَفِص ْعَمْجَي مل يذلا ُفيعّصلا ّوه : هفيرعت يف ٌلوقنف َكلذلو
 ل وا ا وا ل ا

 قْسِف ببسب ثيدحلا َفْعَض ناك اذإ امأ . ٍذَك وأ هيوار ٍقْسِف

 ا ل

 ل ل ا ففعَّضلا ةّرقل ٌهلثم

 هل ّلصأ ال وأ « ًاركنُم هنوك ْنع

 00 : كلذ لاثم

 َّنأ هيبأ نع « ةعيبر نب رماع ٍنيرهللا دبع ْنع ءرللا ٍديِبُع نب مصاع
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 : م ا ل يلع ىلع تَجّورت ًةرازف ينب ْنِم ةأرمأ

 . "0راَجَأف . ْمَعَن : ْثَلاَق « ؟ِنيَلْعَتي ِكِلاَمَو ِكِسْنَت ْنِم ٍتْيِضَرَأ
 « ةشئاعو 10 « ّرمع نع بابلآ ىفو : ينذمرتلا لاق

 .٠ ٍدَرَدَح ىبأو

 اذه
 يي

 ذمرتلا هل َنّسَح دقو .هظفح ءوسل ٌفيعض ٌمِصاعف
 1 . هجو ريغ ْنِم هئيجمل ٌثيدحلا

 : ًاعبرأ ٌبتارملآ تراصف

 . هتاذل ٌحيحّصلا ١

 ١ هريغل ٌحيحَّصلا .

 . هتاذل ْنَسَْحلأ '*

 . هريغل ْنَسَحْلَأ -4

 )١( ) ) 11١00 470 /8ِءاسّنلا روهم يف ًءاج ام ُباب « حاكُتلا ٌباتك .
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 ٠ ريق هلك ||

 و رس

 : ِةّرقلا ٌّدِض ( اهجتفو ٍداَضلا ٌمضب ) ٍفْعَّضلا نم : ةغل ٌفيعَّضلا

 « ِلوبَقلا ٌتاَفِص هيف غمتجت مل يذلا ٌثيدحلا ّوه : ًاحالطصأو

 : ةردرملا هل لاقيو

 : ةلاثم

 اذهف ٠ 2'”ِنيبَرَْجْلآ ئلَع َحَسَمَو ْاَضَوَت لك َىنلا َّنأ ٌثيدح
1 . 7 2 - 

 . هيف ٌملكتُم وهو « ّيدوألا سيق يبأ ْنع ئورُي ُهَّنأل يعض

 : ففيعّضلا ٌماسقأ
 «م8) ىلإ مُهضعب ٌهَلصوأف . هميسقت يف ٌءاملعلأ 00

 . « 45 ىلإ مُهّضعبو , ًامسق ؛ 41 ئلإ مُهّضعبو « ًآمسق
 : رجح ُنبأ لاق ذقف « ًالئاط ُديفت ال تاميسقّنلا هذه ُلُك ْنكلو

 ئلع حسملا ٌباب ةراهطلا ٌباتك )5٠0/١( )٠١54( دواد وبأ ٌةاور )١(

 يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتك ( 14 ) ( 177/١ ) ينذمرتلاو . نييروجلأ
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 يف اوفلتخأ َنيذّلا ِءالؤه َّنأ ئلع « ٌبَرأ ُهَءارو ّسيلو ٌبَعَت كلذ َّنِ م 15 ١ 1 را
 زك اوطشتم كو. البلف الإ ةعاونأ نماانل اوكتن هل :ةوييسقت سرعغلام

 . آنيعُت امسأ فعَّضلا ٍتالاح ْنِم ِةلاَح

 : فيعّضلا ٍثيدحلا مك

 , ماكحألاو ٍدئاقعلا يف هب ُلَمعُي ال ٌفيعَّضلا ٌثيدحلا : الو

 رْكْذو « ٍبيِهرّتلاو بيغرّتلاو « لئاضفلأ يف هب لمعلا 000

 ٍةلأسملا يف َّنإف ّالإو «ةّمئألآ دنع ٌدمتعُملا وه اذهو « بقانَملأ

 يا اطورت كب راج يرض يلا ل

 )١ َمّدقت امك ِةّيلمعلا لئاضفلا يف نوكي نأ( .

 ُباَّذكلأ هب َدرفنأ امب ُنَمعُي الف « ُهْفعض ٌدتشيال ْنأ (؟)
 . ةطلغ َشُْحف ْنَمو «٠ بذكلاب ُمَهَّنُملا

 ا وار رولا نحل َدقتعُي ال ْنأ ( 5 )

 ٌيووّنلا ٌمامإلا لئاضفلا يف ِفيعَّضلا ٍلوبَق ئلع ّصصن دقو ؛ اذه

 ا

 1 بيردّتلا يف عيطويشلا ٌظفاحلاو 00 ةيفلأ 0

 ٌيونكللا ةمالعللو . « ٌنيعبرألا لع هحرش » يف ٌنيكملأ رجح 4
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 يف ٌضيفتسُم ٌثحب اهيف ُهل . « ةلضافلا ةبوجألا » ئّمست ةلاسر
 ةلاسر هللا ٌةَمحر يكلاملآ يولع ِدّيَسلا ٍدلاولآ مامإلا يدّيسلو « كلذ
 . . يفيعَّضلا ثيدحلا ماكحأ يف ٌةّصاخ

 وه : لوقي ْنأ ُهلف «٠ بفيعض ٍدانسإب ًائيدح أر ْنَم : ًايناث

 كلذ ٍدّرجمب « نتملآ ُفيعض : لوقي الو « ٍدانسإلا اذهب ٌففيعض
 هزاع ةامإ نوفي نأ الإ ةيحيم دعا ةاحجنإ هل ةرك ذقن  قاكبإلا

 . ٌفيعض ٌثيدح ُهّنأ ىلع ّصْني وأ « حيحص هجو ْنِم ْدِرَي مل

 : هيف ٌُلاَقُي ال « ٍدانسإ ريغب يذلا ُفيعّضلا ُثيدحلا : ًانلاث
 ةرو نأ 4 ذك ديم انقل: ىا ه5 هلع يرو © لاقت انكر لع لاق

 لا دا ياما ل رام واو وا

 هيف ٌحُبقيو « مزجلا ٍةغيصبف « ٌحِيَحَّصلا اَمأ . ضيرمّتلا ْغيِص ْغّيِص

 . ٍضيرمّتلا

 باوجلل ةجاح الف « ًالكشُم ٌفيعّضلا ٌثيدحلا َناك اذإ : ًاعبار

 ١ ا را ا

 يف ٍرَجَح نبا لاق اذك « ٌحِيِحَّصلا وب , ّلَعُي ال ٌفيعُضلا :

 ا
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 ٌعوفرملا

 وأ لعفلآ وأ لوقلا َّنِم هب َيِبّنلا ئل ]فيض يذلا ٌثيدحلا ّوه

 ءاوس « لكي يبل ئلإ هتفاضإب هتبت 0 اعوفرم َيمَسو « ٍريرقتلا

 ال ْمأ « ًالصتُم الصتم ةدنس ناكأ

 . اذك ّلعف وأ « اذك لكك هللا لوسر َلاق : ُِباحَّصلا لاق اذإف

 وأ ّيعباَتلا ٌمبات وأ ٌنيعباَتلا لاق ول اذكو . ًاعوفرم ٌثيدحلا اذه ناك

 ىلإ دفاضإ دع عزغي « ًاعوفرم َئسُي كلذ َنإف ٠ , مهذعب ْنَم 07

 6 ٌيباحّصلا ىلإ َتفيضأ ان: . ومو 2 ٌفوقوملأ ٌثيدحلا كج تنل

 « ةنود ْنَمف ٌيعباَتلا لإ ٌفيضأ ام : وهو  وطتملا اقيأ# جرخيو

 « ٌلاصتالا اهيف ٌطرتشُي ال يلا ٌعاونألا فيرعّتلا اذه يف ُلخديو

 عاونألا هذه ٌلكق ٠ ٍقّلعُملاو و همقلاو ١ طقحلاو لش رخلاك

 كلذكو « ًاعوفرم ٌلَسِرُملآ نوي قف َكلذلو « َّعفَولا يفانت ال

 . ةعوفرم ٌنوكت دقف ُقّلعُملاو « ُلَضعُملاو « ٌعِطقنملا
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 : عفّرلا ٌعاونأ

 : نامسق َعفَّرلا

 لعفلا ٍوأ لوقلآ ةفاضإ هيف يّ : ٌميحيرصت ٌعْفَر : ُلَوألا
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 : ُيباحّصلا ٌلوقي ْنأ : ًاحيرصت ٍلوقلآ َنِم عوفرملا لاثمف
 كك للا لوسر اَنَكَدَح وأ . . . اذك ُلوقي لكلا لوسر ٌتعمس
 ْنع وأ . . .اذك ةلكرْشا ٌلوسر لاق : َلوقي وأ «ء . . اذكب

 . اذك لاق هنأ لك هللا لوسر

 : ٌيباحّصلا لوقي ْنأ : ًاحيرصت لعفلا ّنِم عوفرملا لاثمو

 ا دس اذك ّلعف كك هللا لوسر ٌتيأر

 . اذك ٌلعفي ةلككرشا ٌلوسر

 : ٌيباحّصلا ٌلوقي ْنأ : ًاحيرصت ريرقتلا َّنِم عوفرملا لاثمو

 َلِعف : ُهديغ وأ ّوه َلوقي وأ «٠ . . اذك لكلا لوسر ةرضحب ٌتْلعف

 ذل ُهَراَكْنِإ كدي الو . . . اذك لكي َحرَتلا ةرضحب

 ىلإ ُيِباحَّصلا ُهْفِضُي مل يذلا رهو : يمك ٌعفر : ينأّلا
 وأ « ةلككللا لوسر لاق : هلوقب هيف حّرصُي مل : يأ ٠ لك يلا

 . هترضحب لِعف وأ « لعف

 ٌيِباحّصلا ّلوقي ْنأ : ًاحيرصت ال ًامكُح ٍلرقلأ ّنِم عوفرملأ ٌلاثمف
 ُهل الو « ٍداهتجالل هيف لاجم ال اميف تاّيليئارسإلا نع ْذُخأي مل يذلا
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 ةيضاملا ٍرومألا نع رابخإلاك ٠ بيرغ حرش وأ « ِةَّْل ٍنايبب قلعت

 0 ٍنَِفلَأو ٍمحالملاك ةيتآلأ ِنَع وأ . ٍءايبنألا رابخأو قْلَحل د

 ٌباَقِع وأ ٠ ٌصوصخم ٌباوث هلعفب ُلصحي ام اذكو « ةمايقلا موي

 َكِلْذب ٌةَرابخإ َّنأل « عوفرملا مكح هل ناك امّنإو . ٌصوصخم

 ًافقوم يضتقي « هيف ٍداهتجالل َلاجَم ال امو ؛ هل ًاريخُم يضتقي

 ؛ َكلذك ناك اذإو « يلا لإ ةباحٌصلل فقوم الو « وب لاقل

 . كيرلا لوسر لاق : لاق ول ام جك ُهلف

 ال ام ٌيِباحّصلا َلعفي ْنأ : ًامكُح لعفلأ َّنِم عوفرملا ُلاثمو

 لاق امك « هلك َيَِّتلا نَع َكلذ َّنأ ىلع ُكُديف « ٍداهتجالل هيف ّلاجم
 « ٍةعكر َّلُك يف : يفوسكلل ةنع هللا يضر يلع ٍةالص يف ُعفاَّشلا

 نيعوكر ْنِم ٌرثكأ

 اوناك مهّنأ ٌيِباحَّصلا َربخُي ْنأ : ًامكح ٍريرَتلا َنِب عوفرملا لاثمو
 عوفرملا مك ُهل نوكيا هتاف اذك هي يلا ٍنامز يف َنولعفي

 ئلع مهيعاود رفوتل ٠ كلذ ىلع ِةلكب ُهُعالْطَأ َرهاَظلا نأ ةهج ْنِم

 الف « يحول لون ُنامز َنامّزلا َكلذ َّنألو « مهنيد ٍرومأ ْنع ِهلاوُس

 عونمم ريغ ّوهو الإ « هيلع َنوُرمتسيو ِء ٍءيش ّلعف ٍةباحّصلا ّنِم ٌعقي

 منمب هلك يلا ربخأو ٌليربج ًطبهل « ًاعونمم ّناك ول ُهّنأل لعفلا
 . كلذ ْنع ٍةباحّصلا

 وأ ( اَنْرِمَأ ) : َيِباحَّصلا ٌلوق : مفولل ٍةليتحُملا ْغَيصلا نمو
 َنِم كلذ وحن وأ « انل حيبأ ) وأ ( انيلع بِجوُأ ) وأ (انيهُت )
 قي ةلوق نأ « ُةلعاف مسي ملام ٍةغيصب ماكحألا نع رابخإلا

 اا



 . عوفرملا مكُح يف كلذ لك ( اذكو اذك َهنُسلا ) : وأ ( اذك َنُسلا

 لعفن انك ) : ٌيباحّصلا ٌلوق : ًاضيأ عفّرلل ِةَلِمتحملا ْغيّصلا َنِمو
 وأ « للك يلا ٍدهع ئلإ كلذ َفيِضُي نأ طرشب ْنكلل « ( اذكو اذك

 نآرقلاو َلِزْعَن اَنُك : ُهنع هللا يضر رباج ٍلوقك « كلذ ُديِفُي ام ئلإ
 د

 : ئقارعلا ظفاحلا لاق

 ْوَلَو ُعْفَرلا ُهّمْكُح اَنْرِمُأ ّوْخن ْوَأ ِهّنْسلا ّنِم يباحّصلا ُلْوَت

 رثكألا ُلْوَق َرْهَو حْيِحّصلا ىلع ٍرضْعَأب ُهَلاَق يلا َدْعَب

 ( ةٌعفري ) : ٌيِباحّصلا نع يواّولا ٌلوق : ًاضيأ عفّرلا غّيص ْنِمو

 )١( يراخبلاو ,(189:5) (#:94/) دمحأ هاور ) )0108( )16/5كتاب 
  1.لزعلا : باب ,حاكتلا

 فن



 ٌعوطقَمل

 وأ لوق ْنِم « هنود ْنَمْف ٌيعباَتلا ئلإ فيضأ ام ره : ٌعوطقملا

 ًالصتُم ٌةٌدانسإ َناك ءاوسو « ًاريبك وأ ًاريغص ُييعِباَتلا ناك ءاوس « لعف

 « لب بلا لإ فيضأ ام « َعباَتلا ئلإ هتفاضإ ٍديقب ٌجرخيف ء ال مأ
 . ُةنع هللا يضر ٌَئِباحَّصلا ئلإ وأ

 : مهلوق ٌر وحن « هدييقت طرشب ًافوقوم ٌعوطقملا - لّمسُي دقو

 رمنم توا ١ دماج رع دل نتن دا «واطسا رج ربو

 وف رادو يافلان تأ زا ترعب ١ ردوا

 كا ةيعباتلا 9 مما ب - كلا كولو : يكتم الو يحمس

 . ٌةومتكت الو ُهومّلعو « ملعلأ اذه اورشنأو هللا اوقّنآ : ٌةباحصأ

 ْثَدِجُو اذإ اّمأ ١ عفّولا ةنيرق ْنع الَخ ُثيح ِةَجُْحِب سيل ٌعوطقملا
 اذإ ُهّنَأ امك « عوفرملا ٌمكُح ُهلف ل بلا ئلإ هعفر ئلع ُلُدت ةنيرَق
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 مكُح ُهلف ٠ ٌيِباحّصلا ئلع هفقو ئلع ٌلدت ٌةنيرَق هيف ثدجُو
0 

 يف 00 لاوَقأ : : . عردرملا مكح ُهل هل يذلا عوطقملا َنمف

 يأّرلل ٌلاجم ال اميف مهلاوقأ َكلذكو «ىيركلا نَأرقلأ لوي د تان

 مكُح يف كلذ ٌعيمجف ٠ لب ينل ِنَع الإ ُهَدْخأ ُكمُي ال اً «ويف

 . لسرُملا عوفرملأ
 , ٌفوقوم ُهَّنأ ٌحيحّصلاف « اذك ِةَنْسلا ّنِم : َعباّتلا ٌلوق اأو

 . ٌفيعض ٌلوق وهو « ُلَسرُم ٌعوفرَم وه : ليقو

 هنأ ُرهاّظلاو ٠ . . اذكب انْرِمُأ : َيعباّتلا لوق يف اوفلتخأو

 . ًاضيأ ٌفوقوَم
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 ونوم

 : دلعف وأ ًالوُق ناك ءاوس « َنِباحَّصلا ىلإ ُفاّضملآ ٌثيدحلا ره
 . ّمطقنأ مأ هيلإ ٌةدنس َلصَنأ ٌءاوسو

 . اذك ُةنع هللا يضر َرمُع نبأ لاق : لثم ٌيلوقلأ ٌفوقوملأ
 . اذك ٍدوعسم نبأ لاق

 ِرفَّسلا يف ٍةباَدلا ئلع َرمُع نبأ رتوأ : ٌلثم ٌئلعفلا فرقوملآ

 « ٌلاجم هيف يأّولل ناك ُثيح , ًافوقوم هتيمست لحمو 0" هريغو

 ٍةباحّصلا ُذْخأ َلِمٌّتحَأ ٍنإو « ٌعوفرمف ٠ ٌلاجم هيف يأولل ْنُكي ْمل ْنِإف

 ْ ير معلب ربل يعل هااعجلا ركاب

 هنود ْنَم ْوَأ ٌيعباَتلا ئلإ تما اه نع تزئوعلا و د لقو

 ىلع ٌفوقوم اذه : ًالثم لوقف ٠ ًادّيَقُم كلذ ٌنوكي ْنأ طرشب

 . ِكلام وأ . سواط وأ « ءاطع

3 

 . هدو

 )٠٠١( رفسلا يف ةبادلا ىلع ةلفانلا ةالص زاوج :باب ءاهرصقو رفاسملا ةالص باتك .

 ؟6ه



000 

 ةّدنسأ ام هيف َعِمُج باتكل َلاقُي - ( ِنوُنلا حتفب ) ُدتْسُمل

 . ةفيرعت يتآلأ ثيدحلل ًاضيأ ٌلاقُيو « ٌةباحّصلا

 يهتني ْنأ ئلإ هيوار ْنِم ٌهَدانسإ ُلِصَّتملا ُثيدحلا وه : ُدَّئسملا

 . لكي يلا ىلإ
 : ٍنارمأ هيف ٌطَرتْشُي َدَنسملا َّنأ فيرعّتلا اذهب َرهظف

 . لك َيِبَنلا ىلإ ٌعفّولا : لوألا

 . هدنس يف ٌلاصتالآ : يناّثلاو

 , ٌعوطقملاو ١ فوقوملأ ّوهو ' ّعفّرلا يفانُي ام لَك اذهب جرخيو

 2 ٌلَضْعُمل او عطقنم او ٌلسرُملا وهو 2 لاصتالا يفاني ام ٌلكو

 . هفيرعت يف ٌروهشملأ ّوه اذه « ُقَلعُملَاو

 طرتشُي الف هيلعو « طقف ٌعوفرملا ّوه َدنسُملأ َّنإ : َليقو

 « ُعفَولا ٌطرتشُي الف هيلعو ءطقف ُلِصّتُملَأ وه : ٌليقو . ٌلاصتالا

 : اقف « هتّيفلأ ١ يف ٌيطويّسلا ٌمامإلا ةئالّثلا َلاوقألا هذه َممَج دقو

 ْيلاَلا َلِقِقَو َلَوَأ َلِِقَو ٍِلاَضَنأ وُذ ٌْعوُفْرَملأ ُدَئْسُمل
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 . ُلّوألا ُلوقلأ وه اذه ( ٍلاصّنَأ وذ ٌعوفرملا ُدنسملآ ) : لوقف
 : ةلوكر“+ ( ُلِصتُملأ ٌعوفرملا ) ُهَّنأ ٍدنسملا ففيرعت يف ٌدمتْعُمل ْءُملَأ وهو

 .  ٌعوفرملا يأ - لوألا ّوه ُدَئسملآأ : ليقو يأ ( ُلَوأ َليقو )
 .  َلِصّنُملأ ينعي - ٍلاصُنَأ وُذ يأ )2 يلاّتلا وه : ليقو

 . هدى

 ٍتافِص ٍدوجو رابتعأب ًافيِعَض وأ « ًانّسَح وأ « ًاحيِحَص ُنوكي دق
 . اهمَّدَعو لوبقلآ

 افي



 1 تم 1

 ْنِم وار ّلُك عامسب ُهُدنس َلصَّنَأ يذلا ٌثيدحلا ّره : ٌلصّتملأ
 وأ لكي ُهل ُءّراهتنأ ناك ٌءاوس ءُهاهتنُم ئلإ ٌهَقوف ْنَمِم هتاوُز
 . ٌلِصَتْوُملاو لوصوّملأ : هل ٌلاقيو « ٌيباحّصلل

 ْنَمو َنيعباَتلا َلاوقأ ُلَمْشَي َلِصتْملَأ نأ : بفيرعُتلا ّنِم ٌرهظيو
 لوق لإ ُدنَسلا َلصّتأ اذإف . مهيلإ ٌديناسألا ِتلَصتأ اذإ « مُهَدعِب
 0 ا « ّيعبات

 هيلع ٍلصّتملا ٌقالطإ ناك « ًاعوطقَم يعباتلا لإ دفا انتة

 9 ٍمالَّصلا ُربأ ىري َكلذل « ِنيَّداضتْمِي ,ٍدحاولا ِءيَّشلل بفصّولأك

 ئمسُملا وهو « َيعباَتلا ئلإ |! فيصأ ام ُلَمْفَيال َلِصتِبلا

 . طقف ( فوقوملآو َعوفرملأ ) ُلَمْشَي امّنإ ُهَن ُهَنأو « ( عوطقملا )ب

 ةلِصّمم نعت ال َنيِمباَتلا َلاوفأ ّنأ رهو « سوم ٌيأر يقارجللو
 اذإف « هيلإ ْتَّلصّنَأ نم ىلإ ِدييَِّتلاِب ةلِصّتُم ئّمست امّنِإو « قالطإلاب
 « ( ٍنالف ) ئلإ ٌلِصَتم ّره : َلاقُي نأ مص « ّئعبات لإ ُدنّسلا ّلصَنَأ

 ان يمل ل 1 يبس مهلوقك

 ىّمسُي ٌيعباَتلا ىلإ فاضملآ َّنأل ٌنسَح ّيأر اذهو « ِكلام ئلإ

 7ق



 ٌنوكي ٍدييقتل اب نكل « ٍدحاو ٍتفو يف ًالِصتُم ئّمسُي د ٌفيكف « ًاعوطقم

 . ًانّسَحو ًالوبقم كلذ

 : « هتّيفلأ ١ يف ٌئقارعلا لاق
 ا“ ْمْوَمَال صنم 4 00 هب 4 ل ل صن نإَو

 ها ئكسر تعمر : ا 6 ا ل 508
 ٌعْوْطَعَمل لخذدي ْنأ اوي و ٌعْوْفْرَملَأَو ٌفْوَقْوَملأ ٌءاَوَس

. 0 

 . # اسر 1 ا
 تافص رفوت ّبّسح ؛ ٌفيعض اّمإو « ّنَسَح اًمإو ' ٌحيحص اّمِإ
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 اًسْلَسُملآ و

 لاصُتأ : ُلُسلِسّتلاو . َلَسْلَس : ْنِم لوعفم ُمسآ : ٍةَغّللا يف ّره
 . ضعبب هضعب ِءيَّسلا

 ًادحاو هدانسإ لاو ٌدَراَوَت يذلا ٌثيدحلا ّوه : حالطصالا يفو

 وأ ةاوُرلل ةفّصلا كلت تناك ٌءاوس « ةدحاو ٍةفص ئلع ًادحاوف

 وأ « ءادألا ةفصب ًاقّلعتُم دانسإلا يف عقو ام ناك ًءاوسو « دانسإلل

 وأ ًالوق ةاوُرلا ةفِص ثناك ٌءاوسو « اهناكم وأ ةياوُرلا نمزب ًاقّلعتُم
 . ٌنورثكألا هيلع ام اذهو « ًاعم ًالعفو ًالوق وأ « ًالعف

 ؛ ةئلعفلاو ةئلرقلا تالسلسُملا عاونأ ُفيرعّتلا اذه َعَمَج ذقو
 ذق ّلسلسنلا َّنأ ُمَلْعُي ةنمو « ةّيفصولأو « ةّيئاكملاو « ِةّينامَّزلاو
 و

 هللا يضر ٍذاعُمِل لكي يتلا لوقك « ةّيلوقلأ ِةاوُؤلا لاوحأ يف ١

 يع ّمُهّللا : ةالص نك َرْبُ ْلْمَف « َكِبحأ يثإ ءذاعم ايد : ةنع

 ٍةاوُر ْنِم ٍدحاو َّلُك َّنِإف . "”« َكِيدابع ٍنْسُحو َكركشو ٌكركذ ئلع

 )١( دواد وبأ هاور ) ١5775( ) 85/7( رافغتسالا يف باب ؛ ةالّصلا باتك «

 دمحأو « ركّذلا دعب ءاعدلا باب ( 10 ) ( همس ) يئاسنلاو ) 740/80 -

 يم



 و

 يّنإ « نالف اي : ُهَدعب ْنَمِل ٌلوقي ثيدحلا اذه

 . ٍةّبحملاب َلَسلسُملا : ئّمسُيو

 هللا يضر ةريره ىبأ ثيدحك 62 ةّيلعفلا ةاوُؤلا لاوحأ ىف -

 كيب هدي ٌكِيشُي هتاوث نم وار َّلُك ّنِإف « ٌثيدحلا 00 :.ةوتفكلا

 ..خلإ .... لاقو « ْيديب ٌنالف كبش : ُهل ٌلوقيو « ٌهنع يواَلا

 . ةكباشُملاب َلَسلَسُمل لا دو « اذكهو

 ِكلام ِنب سنأ ثيدحك « ةّيلعفلاو ةّيلوقلأ ةاوُؤلا لاوحأ يف -'

 : هلوقبو ةتيحل ضبق ُهّنأ ٍواَر ّلك لعفب ّلسلست يذلا نع هللا يضر

 . "”«ِهرمو هولُخو ءهّرشو هريخ ٍردقلاب ثنمآ»

 تعم: : وار لك لوقيف ٠ , عامسلاك لّمحَتلا فاصوأ يف -5

 ىلإ ٍدنَّسلا ِلَّوأ ْنِم اذكه « خلا . . ًانالف ٌتعمَس : لاق ًانالف

 . هرخآ

 : لاق امُهنع هللا يضر سابع نبأ ثيدحك « ةياوّرلا نمز يف - 6

 عرف اًملف « ئحضأ وأ ٍرطِف ٍديع موي يف يللا لوسر ئلع ٌتدهَش

2. 
 ا

 ١ ل وه
 مص اه

 نابح نباو ( 777/١ () ٠١٠١ مكاحلاو (71771و71514) (74او

 .(7١١59(؟4/*)

 باتك (70784) )1١19/8( ملسم «( ةبرّثلا ) ظفلب دمحأو ملسم هاور )١(

 (7717/؟) ٌدمحأو «ء قلخلا ءادتبا باب ؛ مهماكحأو نيقفانملا تافص

 )41١41(.

 . (744/1) خيراتلا يف ركاسع نباو . ١7ص ةفرعملا يف مكاحلا هاور (؟)

 ١م



 متبصأ دق « ُنماَّنلا اهّيأ » : َلاقف ههجوب انيلع ٌلبقأ « ِةالَّصلا َنِم
 ئّنح َميقُي ْنأ ٌبحأ ْنَمو . فرصنيلف ٌفرصني ْنأ ٌبحأ ْنَمَف « ًاريخ

 000 ها هرعإو 7 9

 : ًالئاق ٍديع موي يف ُهل ةاوُؤلا ّنم ٌّلُك ةياورب ّلسلست ذقف

 . ٌلاَقَم هدانسإ يفو « قايّسلا ُبيرغ : ثيدحلا

 امُهنع هللا يضر ساّبع نبأ ثيدحك « ِةياوُرلا ٍناكم يف 5
 0 ُمَرئلُجلا ١ : ٌلوقي ةلكئكرهللا لوسر ٌثتعمس : لاق

 . ©« هل ّباجتسأ الإ ًةوعد ٌدبع هيف هللا اعد امو « ٌءاعّدلا

 َّلَجو َّزَع هللا ثوعَد ام هللاوف : امُهنع هللا يضر سابع نبأ لاق

 - ل تابعا الإ و ةيدحلا اذه كعمس ام لهوق

 ءةشيس دلما رفيق هللا توعد اماانأو +: هتاوث لوقي لسلق
 . يل ّباجتسأ لإ

 )١( ها سوَدّرِفلا ٍدّنْسُم يف يمليدلا هجرخأ : 4١ص ةلسلسلا لهانملا يف لاق .

 دواد يبأ دنع بئاّسلا نب هللا دبع نع ٌدهاوش هلو )7٠١/١( )11١806(
 هجام نباو (1671) ( 186 /" ) يئاسّنلاو ) 4١٠/١ ( )  ) 154٠يف يقهيبلاو

 ننسلا ) /701()7737(.
 نبا ىلإ هدنسب ( 704/4 ) « ةداسلا فاحتإ ١ يف يديبزلا ىضترملا ةركذ (؟)

 . ًالسلسم «اَفَّشلا » يف ضايع يضاقلا هجرخأو . 6 يبنلا نع سابع
 . ١7ص « لهانملا» يف اذك . امهننس يف يقهيبلاو روصنم نب ديعسو

 ( 55975 ) ( 44/4 ) « سودرفلا دنسم » يف يمليدلا رخآ هجو نم هجرخأو
 .( )175895/١١()#/١141 « ريبكلا » يف يناربطلاو

 م"



 قيرط ْنِم اهريغبو تالسلسملا هذه لكِ ٌلاصّنالا انل َمقو دقو
 ْنِم هريغو هللا ةمحر يكلاملا ٌيوَّلع ِدْيَملا ثّدحملا ٍةمالعلا ٍدلاولآ

 ْ : اكيباعكم
 لن

 . ةاوُؤلا َّنِم ٍطْبّصلا ٍديزَم ئلع ُةلامتشأ : لسلسملا ٌةدئافو

 : لسلسُملا مكُم

 لصأ يفال ٠ « لسلسّتلا يف ِِفْعَ ْنِم مَلَت امّلق ٌثالسلسملا

 لسلست ٌةفِص ْنكلو « احيحص ُنوكي دقف « نتملأ ُلصأ اًمأ « ٍنتملآ

 . ٌلاَقَم اهيف ُنوكي امر يثك « هدانسإ

 ةروُس ةءارقب ٌلسلسُملا ٌثيدحلا : تالسلسُملا ٌحصأ ْنِمو
 , ©90ثنكلا

 د دع

 يذمرتلاو (777519) (401/5) «دنسملا» يف دمحأ ماور ثيدحلاو )١(

 ("م05) ( :مال/؟) « كردتسملا » يف مكاحلاو ( 53804) (:١؟/8)

 .(ا/597)( 584/١ ) ئلعي وبأو

 م*؟



 كرت
 ٌدرفنأ ام وه : ًاحالطصأو « هيطو ْنع ُدِرفنُملأ : عل بير

 وأ هنتم يف ةدايزب ٌدرفنأ وأ « ةديغ هدز مل ثيحب واد هتيادرب

 يذلا بيرغلأك « هريغ ْنع ِهيواَر ٍدارفنال . ًابيرغ ّيمسو . هدانسإ

 . هنطو نع ٌدارفنالا ةنأش

 : ةكسَي ةيارغو + ةقلطُم ةبارغ“ نيمسق ئلإ مسقنت ةنت ةبارغلاو

 ٍةقبَط يف ولو « ثيدحلاب يواّرلا ٌدارفنأ ّيهف : ىلوألا اًمأف

 . قّلطُملا ٍدرفلأ : ب ئّمسُي د يذلا وهو « ٍةدحاو

 الو ٌعابْي ال «٠ ءٍبسّنلا ٍةمحْلك ٌةَمْخَل ءالّول» ٌثيدح : ةلاثم

 . ٌرِمُع نبأ ْنع « رانيد ٌنبرلا ٌدبع وب درفت . ' 9

 ٌبيرغ : ثيداحألا نم ريثك يف ٌيذمرتلا 0 ملسبأ نمو

 ْنأك « وب الاقرار دل د

 ( ٌبَهوُي

 يف ٌئقهيبلاو ٠ء(٠199) (*51/5) « كردتسملا١ ىف ين مكاحلا ةاور )١(
 .( 11( ١6 ربكلا نئسلا

 م:



 ِواَر هب ٌدِرفني وأ , ٍنّيعم ٍدلب لهأ ْنع وأ « ٍنّيعم وار ْنع هب دِرفني

 . ٍةَقثلاِب فوصوَم

 لهأ ْنِم هب درفنأ وأ « ٍنالف ْنع ٌنالف هب ّدرفنأ : ًالثم هيف ُلاقيف

 ١ ٌنالف الإ ٌةقِث هوِرَي ْمل وأ « ٌنالُف ةنيدملا

 . ّيِبسّنلا ٍدرفلآ : ب ئّمسُي ُمسِقلا اذهو

 : ةتلثمأ

 يف أرقي لب ناك » : ٌثيدح « هتياورب ُةَقّتلا درفنأ ام ُلاثم ١-

 هوُرَي لف .20ةعاكلا تيتا ١ و قب رطفأاو نمسا

 نبأ رللا ٍديِبُع نع هب درفت قف « ٌينزاملا ٍديعس ُنرب ةَرْمَض و ّآلإ ةقث

 ٌملسُم ُهاوَر امك « لك يلا نع « ٌّينيَّللا ٍدقاو يبأ ْنع «رغلا دبع

 ٌتفيعض وهو ٠ َةعيِهَل ُنبآ تاقّثلا ريغ ْنِم اورو « ٍنُسلا ُباحصأو

 نب ٍدلاخ نع ُهاوَر ُهّنإ « ِهبتُك قارتحأ دعب هطالتخال « ررهمجلا دنع

 . اهنع ئلاعت هللا يضر ةشئاع نع َةورُع نع « ّيرهُّزلا نع « ديزي

 نأ : سنأ تيد ؛ ِراَ ْنع وار هتياورب درفنأ ام ُلاثم ١

 سنأ ْنع اور دقف «' 'قيوَسو ٍرمتب ةيفص ئلع ملأ لي يبل

 « لئاو نب ركب ْنع ِهورَي ْملو « لئاو ُنِب ُرْكَب ةنع اورو « ُيَرِهُزلا

 يف هب أرقي ام باب : نيديعلا ةالص باتك ( )441١ (؟١/ع) ملسم هاور )١(

 . نيديعلا ةالص

 .(5548١١)(١١١/)دمحأهاور (0

 م



 َيوُر ْنإو « ةنييغ نب ٌنايفس لئاو نع ةاورو « ّدواد نب لئاو ةوبأ ّآلإ

 هوري مل ُهَنَأ ئلإ ٍةبسُتلاِب ٌبيِرَغ ُهّنكل « ئرخأ قْرَط نم ٌيرِهّزلا نع
 , عَوّنلا اذه نمو . دواد نب ٌلئاو هوبأ ّآلإ « لئاو نب ركب 7
 ِءاَيَذلا نع هن لك َينلا َّنأ » َرْمْعَي نب ٍنْمحّولا دبع ٌثيدح
 دقو « ٍراَّوَس نب ١ ةناتش دي 6 ةيعش ندي تالحيف هلا 106 تقركلاو

 ِءاَبَّذلا يف ٌدبتتُم نأ هن ُهنأ ةريثك ِهْجوُأ نم لكي يلا نع يوُز

 . ٍتقزملاو
 َّنأ الإ « ًاحالطصأو ّةغل ٍنافدارتُم بيرغلاو درفلآ َّنأ : ملعأو

  ُهتَّلَقو لامعتسالا ٌةرثك ُثيح نم امهنيب اورياغ حالطصالا ّلهأ
 هنكأ ثيرغلآو « قلطُملا ٍدرَثآ ئلع ةئوقلطُي ام ثثكأ ٌدرفلاف
 . ٌيسلا درفلأ نولع وقلي ام

 ٌثيح نم اًمأو . امهيلع ة ةيسالا ٌقالطإ ٌثيح نم اذهو

 قلطملا يف ٌنولوقيف « َنوَقّدفُي الف «٠ ٌّقتشملأ ٌلعفلأ مهلامعتسأ

 ا ٌّيبسُنلاو

 : ٌةدئاف

 ةرهشلا ِنَع ُهُجِرْخُي ال كي َيِبَنلا ِنَع ثيدحب ٌيِباحّصلا ٌدارفنأ

 لب « , مهريغ يف َدُدعنلا ُلِداعُي ٍةباحّصلا يف ٌدارفنالا ذإ ! « ةبرغلا ىلإ

 . ٌمجرأ ٌنوكي

 نع يهنلا :باب «ةبرشألا باتك (0778) )١6/8"( نئسلا يف يئاسنلا هاور )١(
 .تفزملاو ءابدلا ذيبن

 ١م



 . ةدئو

 0 ا 3 م22 . 1 ِ اع
 ١ افيعض نوكي دقو « انّسَح نوكي دقو « ًاحيحص ْنوكي دق ُهَن

 6 -. 9 ص م 1ك

 . همدعو ٍطبضلا ةهج ْنِم ِهيواَر ٍلاَحب هيف ةرْبِعلَاو

 ملا/



 ربو س

 ٌريِزَعل

 َّلَق اذإ - ( رسكلاب ) اري َّرَع] ْنِم اَمإ « ٌلْيِعَف : ِةغّللا يف ّره
 ّدتشأ اذإ - ( حتفلآب ) [ّزَعَي َّرَع] ْنِم اًمإو  ٌدَجوُي ٌداكي ال ٌثيحب

 وأ هتاوُر تاقبط نمي ٍةقبط يف ًءاج ام : حالطصالا يف رهو - يِوَقو
 بأ هَدمتعأ يذلا وهو ٌروهشملا وه اذهو « ٍنانثآ ٍةقبط ْنِم ٌرثكأ
 ٌهاوَر ام ٌريزعلا ّنأ : ةريغو ٍحالّصلا نبأ ئريو « « ِةبخّنلا » يف رجح
 : ٌلوقي ْذِإ « ةّينوقيبلآ ” بحاص ُبهذم وه اذهو « ثالث وأ نان

 ةثالث ام 0 يورَم ٌروهشَم ةئالث وأ ٍنينثأ يورَم ٌريِزَع
 هّللا ىضر ("”سنأ يدع نو لاحبتلا ةاورام : زيزعلأ لاثم

 2 هلع هللا يضر ةريرُش يبأ ثيدح نم ٌيراخبلأو « هنع ةءاو 001 1

 م ْنِم ِهْيَلِإ كح نوكأ َّْتَح < هُكدَحَ ُنِمْؤُي ال ١ : لاق ليسا لوسر

 . 0 )0 هِدْلَوَو هِدِلاَو

 )١( يراخبلا ) ١/9 () ١١ ( ٍناميإلا نم لوسّولا ٌبح باب « ٍناميإلا ٌباتك .

 . لوسّدلا ةّيحم بوجو باب « ناميإلا باتك ( 14/١ () 7١ ) ملسمو
 9/١١2 ()١42(. يراخبلا (0
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 ةداتق نع ٌةاورو  بيهُص نب زيزعلا ٌدبعو ٌةداتق سنأ ْنع ةاور

 ٌدبعو َةَبلَع نب ليعامسإ زيزعلا دبع نع ةاورو « ٌديعسو ٌةبعُش

 . ةعامج لك نع هاورو « ثراولأ

0 

 ًافيعض ٌنوكي دقو « ًائسَح ٌنوكي دقو « ًاحيحص ٌنوكي دق 0

44 



 ٌروهشملا

 ةاور ولو « هتاقبط نم ٍةقبط يف ولو ,رئكأف ةثالث اور ام وه

 . ٌّعْمَج ِةئالّثلا َدعب

 ٌروهشملاو ٌضيفتسملاف « ضيفتسُملاب ءاملعلا ٌضعب هيّكسُيو

 هدنس ءادعبا يف ٌنوكي ام نضيفغتسملا نأ مهريغ دعو  ٌءاوس مهدنع

 . « ِةِبحَّنلا ١ يف اذك ءاوس هئاهتنأو

 ميسق وهو ءداحآلا َّنِم َنيِئَّدحُملا حالطصأ يف ٌروهشملاو
 ٌنوكي دقو « ًاحيحص ُنوكي دق ُهنإف َكلّذلو « بيرغلأو زيزعلأ
 كيد نورك دنو ؟ نع

 . 27« ُهُعِرتْنَي ًاعاَريْنأ مْلِعلا ُضِفَي ال هللا َّنِإ » : ًاحيحص ُهّلاثِم
 99: ليي ٠ َةعْجْجْلأ أ ْنَم هو

 )١( يراخبلا هاور )١/78 ( )٠٠١ ( ملعلا ضَبقُي فيك باب « ملعلا ٌباتك :

 . هضبقو ملعلا عفر باب ملعلا باتك ( 7717150( 70/8) ملسمو

 )1١88( (145/1) ذّجام نبأاو ( 445 (754/7) ٌيذمرتلا هاور 000

 . ( ْمُكَنِم ءاج ْنَم ) ظفلب ملسمو ٌيراخبلاو ( 440 ) ( 4١/1 ) ٌدمحأو
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 220 و ع« 207
 : ميسم لك ا ةَضِيِرف مْلعلا ُبَلَط » : ًانَسَح ُةلاثم

 26 أولا َّنِم ِناَندَألا » : ًافيعض ُةلاثم

 ٌرِتاوتملا ُلَمشي وهف « ٌيوغُللا ئنعملاب ٌروهشملا اَنأ
 ءٌدنس ُهل ْنُكِي مل ولو ِساّنلا ٍةنسلأ ئلع رهتشُملاو « ٌضيفتسُملاو
 ٌروهشملأو ٠ ٌماوعلا وأ ملعلاو ثيدحلا لهأ دنع ٌروهشملا ُلَمشيو
 دنع وأ « ةّصاخ ثيدحلا لهأ دنع روهشملاك « ٍةّصاخ ٍةفئاط دنع

 نب روهشملا وأ ءةاحللا دنع وأ ع َنيكوضألا دنع وأ + ءاهقنلا

 . ةئاعلا

 ٌلعج دق حالّصلا ُنبآو « كلذ ّلُك ىلع ٌةرهُّشلا تقلطأ َكلذل

 َ . روهشملا ّنِم ًامسق رئاوتُمل
 ُهل اولّثمف . ٌماوعلاو ملعلاو ثيدحلآ لهأ دنع ٌروهشملا اًمأف

 . "7" ِهِدَيَو ِهِناَسِل ْنِم َنْوُمِلْسُملآ مِلَس ْنَم ٌمِلْسُملآ ١ : ثيدحب

 َتَنَق » : ثيدحك رهف « ةّصاخ ثيدحلآ لهأ دنع ٌروهشملأ امأ

 ةجرخأ « َناَوْكَدَو لغِر ىَلَع ْوْعْدَي ًارْهَش عْوُكْولا َدْعَب لكي لا

 بلط ىلع ٌثحلاو ءاملعلا لضف باب ( 754 ) ( )41١/١ هجام نبا هاور )١(

 . ةثالثلا همجاعم يف ٌئيناربطلاو « ملعلا

 هجام نباو ( 7” ) ( 5/١ ) يذمرتلاو ( 185 ) ( 8 )١/ دواد وبأ هاور (0)

 .(1؟١5/١)(17608/68)دمحأو( 2:5 )١/١67(2

 (56) ( )47/١ ملسمو « ناميإلا باتك ( 8/١ ( ) ٠١ ) ٌيراخبلا هاور ()

 . ناميؤإلا باتك
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 ٌيِميَتلا ةياور ئلع تلاغلأ َّنأل « مُهُديغ ةبرغتسي دقو . "'”ناخيشلا
 ا نع: يلا امي نعاقر سس دي ار ص نع

 يبأ نعو ٍزَلْجِم يبأ ٌريغ سنأ نع ور دقو « سنأ ْنع ؛ ٍرَلْجِم
 . عاج ناهلس قو+, نامت ةق راجف

 (97؛ ُْقَدلّطلا رهثلأ َدْنِع ٍلالَحلا ُنضَمْبَأ » : ءاهقفلآ دنع ُهلاثمو

 اَمَو ُناَيْسّنلاَو ْأَطَْلآ َنِتَمَأ ْنَع َمِفُر » َنيِبلوصألا دنع ٌةلاثمو
 « هللا ٌرَواَجَت » : ظفلب ةححكصو ٌمكاحلا ٌةاورو . ("9* ِهْيَلَع اَوُهِرْكَتْسأ

 . « َّعَضَو هللا َّنِإ ١ : ظفلب هجام ُنبَأو

 مل هللا ِفَخَي ْمَل ْؤَل « ٌبْيَهُص ٌدْبَعل َمْعِن» : ٍةاحّتلا دنع ُةلاثمو

 , ِظْفّللا اذهب ٌدِجوُي الو « ُهل ّلصأ ال : ُةديغو ٌيقارعلا لاق « ِهِصْعَي
 . ثيدحلأ بتُك ْنِم ءيش يف

 ٍِ . هه 7 2 ع“ اب . ص ع

 رجأ ُلْثِم ُهَلَف « رْيَخ ىلع َّلَد ْنَم» : ةّماعلأ دنع ةلاثمو

 لعرو عيجّولا ةوزغ باب « يزاغملا باتك ( 2055 ) ( 55/0 ) يراخبلا )١(

 « ةالصلا عضاومو ٍدجاسملا باتك ( 744 ) ( 10/7 ) ملسمو . . ٌناوكذو
 َ . خلا . . ةالصلا عيمج يف تونقلا بابحتسا باب

 ٍةيهارك يف تاب . قالطلا فاس وبأ هاور (0

 ٍظفلب ٌجكاحلاو « قالّطلا باتك )١/ ٠ 6٠ ( )7١18( هجام نباو . قالطلا
 0( 006 . ّيضغبأ ًائيش هللا َلَحَأ ام )

 )79801١(/ ( 198/5 ) مكاحلا / ظفللا اذهب «تايفالخلا» يف يقهيبلا هاور (؟)

 . ( 7١46 ) ( 509/1 ) هجام نبا

45 



 00( َناَطْيَّصلا ص ٌةلَجَعلَا » 31 , ملسُم ةجرخ أ 0 2004

000 

 هل ّلصأ ال ٌلطاب « ْمُكِرْخَ موي ْمُكيْوَص مْوَي ١ : و
 مهنم « ٌموق هيف َفَّلأ دقف ساّنلا ةنسلأ ئلع ٌرهتشملأ اَمأ

 ّنِم ٌرهتشأ اّمَع سابلإلا ليزُمو ِءافخلا فشك » هباتك يف ٌئنولجعلا

 « ٍنَسَحلآبو ٠ حيحّصلاب هيف ئنأ . « ساّنلا ٍةنسلأ ىلع ٍثيداحألا

 . هل َدنَس ال امو « ٌدنَس هَل امو « عوضوّملآبو « ٍميقّسلابو

 د ا

 يزاغلا ةناعإ لضف باب « ةرامإلا باتك ( 51/5()184) ملسم هاور )١(

 .(29179) ( 784/4 ) دواد وبأو « خلا

 هل نكل : هقللضو 96 ١١ ) ( 557/4 ) ٍدعس نب لهس نع يذمرتلا هاور (0)

 عمجملا يف لاق ( 557 ) ( 58/9 ) عىلعي وبأ هاور كلام نب سنأ نع دهاش

 . حيحصلا لاجر هلاجرو ( 14/8)
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 ُدَتاوتَملأ

 ٌعمَج ةاورام : ٍحالطصالا يفو , ٌعباتتُملا : ٍةغّللا يف وهو

 لوصح وأ « يْسِح ٍرمأ ْنِم ًةداع بذكلا ئلع مهؤطاوَت ُلقعلا ُليحُب

 . ثدّدعت نإ تاقبّطلا عيمج يف كلذ ُربتعُيو « ًاقافّتأ مهنم بذكلأ

 َّنأ : يأ ( بذكلآ ئلع مهؤطاوت ُلقعلا ُليحُي ) : انلوق ئنعمو
 ّنوكي ْنأب ساّنلا يف ةيراجلا هللا ةداع ئلإ ٌدِنتسَي همكُح يف ّلقعلأ

 ٍناَطلس 0 تت نولخل يون ةظئان مهعمجت ال َنورِبْخُمْلَ

 م عئانصو « ٍةقّرفتُم ٍنادلُب ْنِم ًالثم اونوكي ْنأك .٠ ٍرهاق
 . اذكهو « قنيابتُم طاسوأو

 م.

 و

3 

 : ٍةعبرأ طورشب لإ ُقَّمحتي ال َهئاَوَتلا َّنأ : فيرعتتلا نم َمِلُعَو

 ١ ًاريثك ًاددَع ةتاوُر ٌنوكي ْنأ .

 بذكلا لوصح وأ ؛ بذكلآ ىلع مُهّوْطاوَت ٌلقعلا ليحُي ْنأ '

 . انانلا كنف
 . ءاهتنالا ئلإ ِءادتبالا ّنِم مهلثم ْنَع كلذ اوُوْري ْنأ -''

 دخآ َنوكي ْنأب ٠ ّيسحلا َكاردإلا مهئاهتنأ ٌدَنتسُم ّنوكي ْنأ -5
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 ئدحإب ًاكَردُم ًاّيسح ًارمأ « دانسإلا ٌةدنع مدي ٌقيرطلا هيل هيلإ ٌلوؤي ام

 عمّسلاو ُمَّسلاو سمللاو قوذّلا ع نم « ةرهاذظلا سمخلا ٌساوحلا

 . رصبلأو

 ٌةَدافإ اهقٌّقحت ْنِم م مز : ةعيرألا ٌطورّشلا هذه ثثقّقحت اذإف

 ٌرِياوتملاو :نيملا قدصب ُمِلعلأ َدِجُو « اهعامتجأ مَع اذإف « ملعلا
 . ٌرفاك ُهُرِكنُمو « ٌيرورَّضلا م 3

 : نيمسق ئلإ ٌرتاوتملأ ٌمسقنيو

 ةعقاو يف داو َنوكي ْنأ َو وهو « اًيظفل ًارئاؤت 2 ةتاوتم : لوألا

 ئنعملا ٍةدافإ ئلع ٍةقَُِم م ةريثك بيلاسأو « ةفدارتُم ظافلأب ولو ةدحاو

 َّىَلَع َبَذَك ْنَم» ع « َةدحَتُمْل ةعقاولأ يف -
 ةباحّصلا نم هلقت ُهّنإف . "'” ٍراَّنلا َنِم ُهَدَعْفَم َدَعْفَم ْأَّيلَف أ م

 ب ل

 ْمُهل ٌدوهشملا ٌةرَشَعلأ مهيفو « ٍةَباحَّصلا نم آسفن ٌنوتسو نانثأ

 ٌردان ُهَّنِإ : حالَّصلا نبأ هيف لاق يذلا ّوه مسقلا اذهو « ِةّنجلأب

 . ثيدحلا يف ٍدوجُؤل

 اند يل نار نوكي نأ وهو « ايونَْم ارئاوت ٌياوتُم : يناثلا

 وأ ِنُّدَّضَتلا قيرطب هيلع ٍةّلاد ( ٍلِحّتُم ىنعم يف وك رتشم ٍةفلتخُم

 . مازتلالا

 ئلع بذك نم مثإ باي « ملعلا باتك 6/١" ( )٠١١5( ) يراخبلا هاور )١(

 ئلع بذكلا نم ريذحتلا يف باب « ةمّدقُملا ( 4 ) ( 8/١ ) ملسمو لكي يبنلا

 . امهريغو يللا لوسر
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 ْنِم ٌرثكأ ْنع َدرَو ٠ للك ّيََئلا ضوَح ثيداحأ : هتلثمأ ْنِمو
 روما فلا 1 تاك قا دولا هارد ناعم  ن

 ْ 000 . عْمَجلاب ٌيسدقملا ٌءايَضلا اهدرفأو

 علب ُهَّنأ ضايع يضاقلأ ٌركذ ْدقف « ٍةعافَّشلا ٌثيداحأ : كلذ ْنِمو

 . َرئاوّتلا اهعومجم

 : وبلا دبع نبأ لاق « ٍنيَّفُحلأ ىلع حسملآ ُثيداحأ : كلذ ْنمو

 او فاما انام فيس نات ءاؤو

 ةنع يور ْدقف « ِءاعّدلا يف ٍنيديلأ ٍعفَر ٌثيداحأ : كلذ ْنمو

 . ( هيدي َمَفَر ) : اهنم ّلُك يف ثيدح ٍةئام ٌوحن

 اياضق يف اهّنكلو ما : طويلا لاق

 وتت مل اهنم ةيضق نُكو « ٍةفلتخُم
 ًارئاوت ٌرتاوت - ٍءاعّدلا دنع 0 وهو  اهيف ُكَرتْشملأ ٌرادقيلاو

 هتناطقو لكك هتعاجش يف ثدرو يلا ٌثيداحألا : كلذ ْنمو

 . همركو

 ًةرئانتُملا ٌراهزألا » : ٌهاَّمس عوّنلا اذه يف ًاباتك ٌئيطويّسلا َّلأو
 « ٍراهزألا فطَق » هباتك يف ُهَّصّخلو « ةرتاوتملا ٍرابخألا يف
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 و ذئٍ 1

 ٍمجَو ّيأب ةدانسِإ ْلِصَتي مل اَم َوه : ليقف ء هريسفت يف تفلمخأ
 َمدع َّنأل « َنّلَعُملاو « لْضْمُملاو « َلَسْوُملأ : ٌلَّمشيف « ناك

 «ّرثكأ وأ ؛ ٍنينثأ وأ ًادحاو طقاّسلا ناك اذإ امب ٌفِداَص ٍلاصتالآ

 َّنأ الإ ءهرخآ وأ ءمهطّسو وأ ِدنَكلا ٍلَّوأ يف ّطْقَّسلا ناك ٌءاوَس

 هّيوري نأب ٌيِباحّصلا ِنَع ٌيعباَتلا َنوُد اميف عطقنُملا لامعتسأ َبلاغلا

 نبأ ِنَع كلامك « ٌيِباحّصلا نع مُهَدْعَب ْنَمو َنيعباّتلا عابتأ ْنِم ٌّدحاو

 « ّيعبات ُعباَت رهف « ةباحّصلا َنِم ًادحاو ُكِردُي مل ًاكلاَم َّنإف «َرمُع

 « ةّينوقيبلا ١ ٌبحاص ٌراشأ هيلإو « ٍةعامجو َدَّبلا ٍدبع نبأ ٌيأر اذهو

 0 :ولوقب
 ٍلاَصؤألا ٌعِقْنُم ُهُداَنْسِإ ٍلاَحِب ْلِصَتي هلا لكو

 2 عاطقنالل ٌّىوخُللا ئنعملاب ب ٌبسنأ َريِسفّتلا اذه َّنأ ' ئفخي الو
 رص

 وهو « ُبرقأ ُهّنِإ : ٍمالَّصلا نبأ لاق َكلْذلو ء ٍلاصّتالا ُدِض ُهّئإف

 . « هتيافك » يف ُبيطخلأ ُهَركذ يذلا

 حّرص « ٍلُجر ْنَعك « يواّرلا هيف ّمهِبَأ ام ّره ٌعِطقنُملا : ٌليقو
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 ِهدنُس يف ٌلِصَتُم لب ٠ مطقنُمب سيل اذه ٌّنكلو . مكاحلا َكلذب

 . ٌلوهجَم
 د ل و يي

 يف يلاوّتلا مدع درشب ةدّدعتم ععضاوم يف وأ «. ٍدحاو 0 9

 « دنَّسلا ِلَّوأ يف ًطِقاَّسلا نوكي ال ْنأ ٍطرشبو « ٍطوقُّسلا عض

 رك ٌيباحّصلا لبق امبو ٠ ٌلَضعُملا ٍدحاولا ٍطوقُس ٍديقب جرخف

 , ُنّلعُملا جي ةخي ِدئّملا َلَوأ طقاّلا ّنوكي ال ْنأ طرشبو « ٌلَسْوّمْلَ

 ٌيقارعلا دا يذلا َو وهو « ٌروهشملآ ّوه ٌفيرعتلا اذهو
 . رجح ُنبَأو

 . ٌفيعض ُهَّنأ : ةمكح

 كيل



 ٌلَضْعُملأ

 : مهلوق ْنِم ٌدوخأم : ةغل ( لوعفملا رمسأ ةغيصب ) ُلَضْعُمل
 َتدِحُملا ّنأل ؛ َكلّذِب ٌثيدحلا يمس 01

 .. ةنع ةيورت نَمدب غي ملف + ةايعاو ةلمعأ ةلاغ هاهي تح يذلا

 عِضوَم يأ ْنِم ًادعاصف ِنانثأ هدنس ْنِم طقس يذلا ٌثيدحلا رهو
 ٌيباحّصلا طّقسي ْنأك « َنيطقاّسلا يف مباتتلاو يلاوّتلا طرشب « ناك

 . امهلبق ٍنانثأ وأ ٠ ةقياتو ُيِبالا وأ « يمال

 نيا قرع يقم ( ٍنيلُجر َنيِب ٌّدحاو طقس اذإ اَمأ

 يف َمُدقت امك « ٍنيعضوم يف ٌّعِطَمْنُم وهف ءٌرخآ ٌدحاو ٍدانسإلا

 هيف ٌلخديو « ٌلصتملاو عطقنُملا فيرعتلا اذهب م جرخيو , ٍمِطَمْنُمل

 يفوقوملاو ء عوفرملاك ٠ لاصتالا هيف ط رمعي ال اي لَك

 . عوطقملاو

 : لَّضْمُحلا ُلاثم
 ْنع ينغلب : لاق هنأ "1 « اًطوُملا » يف كلام مامإلا اور ام

 )١( كولمملاب قفرلا باب ( 7/8 ) 55ص اّطوملا .
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 ُةُماَعَط ِكْوُلْمَمْلِل ١ : لاق لكلا ّلوسر َّنأ ةريرُه يبأ
 8 /ً و

 نع ؛ أّطوملا » جراخ ُهلّصو ًاكلام َّنإف « تيدحلآ « ... ُهَتَوْسِكَو
 طوقس ٌكلذب انفرعف « ةريره يبأ ْنع هيبأ ْنع « َنالْجَع نب دمحم

 . ًالّضعُم َكلذل ٌنوكيف « نينثأ

 ًالَضْعُم ٌدبتعُي َّيعباّتلا ئلع فوقوملا َّنأ رجح ُنِبأ ئريو

 ىورُي ْنأو « هلك َّيَِنلا ريغ ئلإ ةتبسن زوجت امم ّنوكي ْنأ : نيطرشب
 5 م 5 مآ 5 م و
 يف ٌيقارعلأ لاق « هيلع َفِقو يذلا كلذ قيرط ْنِم ادنسُم

 1 : « هّئيفلأ »

 -  2 6ل 2 . ٠

 هر

 اَعِبت ْنَم ئَلَع هِنْبَم ُفْفَوَو اَعَم َيِباَحَّصلاَو َّنلا ٌفْذَح سمس اها 059 مهي اع. 0 10 0 7 - 0

 د ا ع
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 ْسسَلَدُحل

 مالّظلا ٌطالتخأ ّرهو « سْلّدلا َنِ ٌدوخأم : ةغل ُسَلدُملآ
 وهو « ءافخلأ يف امهكارتشال َكلْذب ٌثيدحلا يمس « روتلاب

 . سيِلدّتلا هوجو ْنِم هجوب يواّرلا هيف َسَْلَد يذّلا ٌثيدحلا

 . مويشلا نلدنو.: نتكلا ولدت ناشف ةيلدتلاو

 : لوألا ٌمسِقلَأ

 ةعمسي مل ام ُهّيقل وأ ُةَرِصاَع ْنَّمع يوري ْنأ ّوهو : ِدَنَسلا ٌنسيلدت
 مل َنوكي نأ ْنِم ٌمعأ ٍرصاعملآ ٍنع ٌةياوٌرلاو « ُةَعامس ًامِهوُم ٠ ُهنم
 . ثيدحلا اذه ريغ ةنم عمس وأ « ةنم غمسي ملو ةيقل ] وأ ٠ ُهَقلي

 خيش دنع َيفَخلأ ٌلاسرإلا : ئّمسُت « ُهَقلي ْملو ُةَّرصاع ْنّمع ةيواّلاو

 سيلدت ةيمست ىلع ّيووّنلاو حالّصلا ٍنبأ حالطصأ ئرجو « مالسإلا

 َفرُع ْنَمب َسِِلدَتلا رجح ُنِبآ ٌصخو « ّيفخلآ لاسرإلا : ب تسلا

 . ُةنع ٌيورَملب ُهؤاقِل

 يواّرلا ًطِقسُي ْنأ : ّوهو « عطّقلا ُسيلدت : ِدَّنّسلا سيلدت ْنِمو
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 ًايوان تكسي مث اهب يتأي وأ ء خبّشلا مس نام ريت دارك

 رش ْنَع ِثيدحّتلاب حّرِصُي ْنأ : وهو « فطَعلأ ُنيلدت : ةنمو

 ّيورّملا كلذ ُةنم مسي مل ُهل ّرخآ ًاخيش هيلع َفِطعَي هول“

 ا ب رس
 َةقثلا ُهَحيش َركذ اذإف « رخآلأ خيشلا نع يوريو «ّوخألا امُه

 نع 0 أر ودل ا يطل خي يش طقم

 0 ناك « ثيدحلل ًانيسحت هخيش خيش
 الف « مطقتملأ يفالخب « ٌفيعض ُهنم قالا ّنأل ٌيصاخ ٌعقطنُم
 وهو « سيلا ماونأ يشحفأ َرهف « افيعض هيف قاتلا ُفوك طرتشُي

 : ٌنولوقيف . ًاديوجت ٌءامدقلا هيمسيو غ دك ْنَم ةياور يف ٌحِداق

 ٌرهتشأو - ةريغ َتدحو داوجألا ني ف نم ركذ يأ - . الف ُهدّوَج

 : 5 ُنِب ُديلولآو « ِديلولآ نب ةّيقَب : َكلذب

 : عوُتلا اذه مك

 ُهّنِإف © ْنَع ١ ك همّدعو عامسلل ٍلمَتحُم ظفلب ُنْلدُملا ةاور ام

 . ُلَبقْيال

 « انربخأ ١و «ٌثعمس وع رت

 . ةقث ناك اذإ ٌلوبقَم
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 : يناثلا ُمسقلآ

 « ُةنم ٌةَعمس ًاثيدح خيش ْنع يوري ْنأ ّوهو : خويشلا ُسيلدت

 يك هب َفَرعُي دا ااا فضي نأ ع كف أ 4 نكت نإ. كيف

 ريغ يفصوي ٌَفِصيف ٌفيعض حيشلا نأ لآل ام ! كلْذو ءَتَوْئْيال

 « خويشلا ريك ُهّنأِب َرهظُي ْنأ ُديِرُي َّيواَلا َّنأل اًمإو « ُهل ًارتّس يفورعم

 « يرشتلا نيبحلا رب يقدح: ةقيو م ةلتخ ياخ ؟ ةره لوقف
 مُهّنَأ ٌعماَّسلا ْمَّهوتيف ٠ ٌيروباسُيَنلا جاّجحلا نبأ ينئّدح : ةثلاثو

 اًمإو ٠ افملا ,اديم راع اذهل كجارل قاصرا نع اكرر اناا
 ًالثِل نع يوري نأ يواّرلا يحتسيف ٠ ّنّسلا ٌريغص خينلا تاغ

 رهظي ال ّنح هب ُفَرْعُي ال امب ُةْفِصيف « ٌلزان' ٌةَدنس َّنإ : َلاقُي
 . كلذ

 يك

 يف ٌئطويّسلا لاق « هقباس نم ٌنوهأ ُهّنكلو « ٌفيعض ّره

 : «هتيفلأ »

 ْنأب ُهْنَدَحُي ٌدَحُي ْمَلاَم ٍرِصاَعُم ْنَع َيِوْرَي نأ ِداَئْسالَأ هل

 : لاق مّن

 ْمضَوٍةَرَمِبْولَو ُهَلِععف ْحَوَج رج ْلَبَلِِقَو ٌمَد ُهّلُكَو
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 : لاق مث

 ٌةَيِوْسَنلاَو ُدِْوْجَنلا ُهْوَشَو

 ُحَرْجَي اعطَق َكاَدَو ( ْنَع) ِلْئِمَك

 ُفَرْمُيالةَفِصِب ِهِفْضَرِب
 ٍراَفْضِتْسالِل ؤأ حرج َلْيَقَف
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 و

 ُلَسِرُملآ

 ره «يلاقرإلا نم ةوعاع ( لوعفملا مسأ ٍةغيصب ) ٌلَسرملأ
 « ِهِتاَوَُز عيمجب يقي ب ملو تيدحلا نلطأ ليما نوكل « ُالطالا

 . نع ُهّلسرأ ْنَم ٌمَسْي مل ٌثيح

 ١ مع ا لاق : لاق

 : ٍلَسرُملآ لاثم
 ْنع « ملسأ ٍنب ٍديز نع . 2'”* ِهِيَطَوُم » يف كلام ٌمامإلآ اور ام

 حيف ْنِم ٌرَحلأ َةَّدِش ّنِإ » : لاق اكو هللا لوسر نأ راسي نب ٍءاطع

 ئلإ ثيدحلا عفر ْذق ٌنعبات وهو ٌءاطعف «ةيلسلا 14: .
 . ةلكرهللا لوسر

 . ةرجاهلا يف ة ةالّصلا نع يهنلا يف ءاج ام باب ( "8018/1 )ن0(



 : همكح

 ٌةثالث اهُرهشأ ؛ لاوقأ ئلع ٍلَسرُملآ مكُح يف ُءاملُعلأ فلتخأ

 يبأ مامإلا ٌلوق اذهو « ًاقّلطُم هب ٌجاجتحالا ٌروجي ُهّنَأ : ُلّوألآ

 لب ٠ َنيّبلوصألاو َنيئّدحملاو ءاهقفلآ ّنِم ٍةلمججو ٠ كلامو ةفينح
 ْنَمو « كلاحأ ذقف َدنسأ ْنَم : لاقو ٍدَنْسُملأ ئلع ٌهاَوقف مهضعب ّعلاب

 كلل تك دقه لسرأ
 ريفاوعم لون ذخر ع مش يول يناّنلا

 نيبو ّيعباّتلا كلذ را يلا ٌطِقاَّسلا ٌفَدعُي ال ُهَّنأل « ٌنيثدحملا

 وأ « ةقث ءرثكأ وأ « ًادحاو ًاّيعبات ّنوكي ْنأ لامتحال « ِلكي لوسلا

 و

 ْنأ : ّيهو « ٍطورشب ْلَبقُي َلَّسرملآ نأ وهو « ٌليصفتلا : ُثلَّثلا

 رسكب ) ٌلِسرُملَأ ّنوكي ْنأو « ًالّسرُم وأ « ًادئسُم ٌرخآ هجوب َدِضتعَي
 رك نص ةعلسرا نع ْىَمَس اذإ ْنَمو ؟نيقياتلا و15 ضاااوملا

 يف دازو + ةوفلاخت مل َنوئومأملا ٌظاَنُحلا ةكراش اذإو , ةَقِئ

 « ٌةاضتقُمب ءاملعلا رثكأ َيِتْفُي وأ «٠ ٌئيباحص لوق َيِفاوُي ْنأِب ٍداضتعالا

0 
 ] . ٌّيعباَتلا

 لَك َيََنلا نع ِةباحّصلا دَحَأ ِهيورَي ام : وهو ٌَيباحّصلا ُلَسِرُم اَمأ

 ِرْعِصِل ُهْرَضحَي مل وأ « ةنم ُهْعَمسَي مل ُهَّنَأ نيتي مّن َُت ًالعف وأ ًالوق

 قاقشنأ ثيدحل مُهنع هللا يضر ساّبع ٍنبأو 9 ةياورك ٠ ِهّنس
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 هوو يذلا يحول ثيدحكو « َكلُذ اكِردُي مل امهّنإف ٠ ,''” ٍرمقلأ

 هنأ ئلع ٌروهمجلآف ٠ ©( هب ءىدب ام ُلَّوأ ) اهنع هللا يضر ةشئاع

 مُهّلُكو « ٍةباحّصلا نع مهتياور رثكأ ّنأل « وب ٌججتحُي 4 ٌحيحص ٌلوصوَم

 . ٌةردان ّيهف « ٍةباحّصلا ريغ نع مُهتياوِر اّمأو ٌُلوُدُع

 : ٌةدئاف

 َنيئثّدحملا روهمُجج ُبهذمف « لاسرإلاو ٌلصولأ ّضراعت اذإو
 ّيهو « ٌةدايز َلصولا ّنأل ؛ ٍلّسرُملا ىلع لصتملا ٌميدقت ٠ مهريفو

 . ٍطباَّصلا ٍةقثلا نم 2 ةلَوقَم م

 بقانم باتك (7878) (7؟5/5) يراخبلا ««امهيحيحص» يف ناخيشلا هاور )١(

 تافص باتك )١8٠60( (137/4) ملسمو .رمقلا قاقشنا :باب ءراصنألا
 .رمقلا قاقشنا : باب «نيقفانملا

 هب ءىدبام لوأ باب « ريبعتلا باتك ( 5487 ) ( 8//5) يراخبلا هاور (؟)

 . يحولا نم دي هللا لوسر
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 ُنلَُملا 2

 رادجلا قيلعت زف دوج امدح( ةددسُملا ماللا حتفب ) - ُقّلعُمل

 . لاصُتالآ مطَق ْنِم ٌعيمجلأ هيف ُكرتشي ب امل ء هوحنو

 : هُفيرعت

 ناك ٌءاوس ءدانسإلا ُلَوأ نم َفِذُح يذلا ٌثيدحلا ّوه
  هرخآ لإ ولو ءال وأ « يلاوّتلا ىلع « ٌرثكأ وأ ًادحاو ٌفوذحملا

 ّلُكو « َعوطقملاو «ٌفوقوملأو « َعوفرملا ُلَمشي ٌفيرعّتلا اذهو
 . ٌلاصتالا هيف ٌطَرِتْشُي ال ام

 : ةبكح

 . ٍدَنَّسلا َنِم فوذحملا لاحب لهجلل يعض ُنّلعُمل

 : ملسُمو ٌيراخُبلا ٌثاقيلعت
 مضوَم يف ويف ءاجف ٌملسم انآ « ٍتاقْلعُملا نم رثكأ يراخبل

 ةعقأو 2 لاصتالآب امهتياور دعب ٍدودُحلا يف نيعضومو 2 ُةيَتلا يف
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 و

 ٌةاوَرو : هلوقب ُهَبَّقَع ةبّقع مت الِصّتُم ُهاَوَر اهنم ثيدح « ًاعضوم ٌرشع

 . ٌنالف

 يف ٌلوصوم كلذ نم ٌيراخبلا ينام رثكأو
 نم ٌرخآ عضوي

 : اديدخ نوكمو ةئاف ءّرخآ عضوم يف ُهْلِصوُي ْمل يذّلاو « هباتك

 . « َقيِفوتلا ١ ُاَمس يفيطل يفيلأت يف مالسإلا ٌحيش اهلصو

 يف ةدراولا ٍتاَّلعُملا ٍقّلعُملآ مك ْنِم ءاملعلا ىتنتسأ َكلْذلو
 6غ لا »

 مس
-_ 

 ء لاق : ك مزجلا ةغيصب اهنم ٌناكام َّنِإ : ٌيووَّنلا َلاقف

 نع خصب مكح وهن ,ٌنالف ٌركذو « ىورو ءّرمأو . ٌلعفو

 هبف سيل امو . - هيلإ ٌثيدحلا كلذ بوسنملآ يأ  هيلإ فاضُملآ

 ا « يورو لاقت « اكحيو كلو « ئورُي : ك مرج

 اذهو « هيلإ فاضُملا نع هتّكصب ٌمكُح هيف َسيلف « ٍنالف نع َيِكُحو

 ْنِم اّمأ . بلاغلا يف ٌعقاو وهو « ِتاّفلعملا ٍةلمُجل ٍةبسنلاِب ٌمكحلا

 اندجوف َكلذ انعجتت انّنأل « كلذ ٌفالخ ٌمقي دقف ؛ ُليصنلا ٌثيح

 . ضيرمّتلا ٍةغيصب ٌيراخبلا اهاور ٍةحيحَّصلا ِتاقّلعملا ضعب
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 و ملة ا

 نَع ءٍنالُف نعك (نع) ظفلب ثيدحلا ةياور يه : : ٌةَنَعْنعل

 « ٍرابخإلا وأ ٍثيدحتتلا وأ عامسلاب حيرص ٍٍظفل ريغ ْنِم نالف

 . ٌنيفورعَم َنيّمسُم ٍةاوُر ْنَع يتأت ْنأ طرشب

 مهضعب َنينِعِنَعملأ راع طرشب روهمجلا دنع ٌلوصوم رهف

 « ةنعتعلا لوبق يف طرتشيو ِسيِلدَنلا ّنِم ٍنِصْنَعُملَا ةمالسو ٠ ًاضعب

 ّرهو « ينيدملا ٍنبآو ّيراخبلأ دنع ُيقّْللاو « ملسُم دنع5ُ رًصاعُمل

 ناك ولو « ةلوبقم ُريغف ِسْلَدُملآ ةَنَعْنَع امو « ّيعفاَشلا مالك ئضتقم

 . عامّسلاب َحّرصُي ىّتح ةقث

 وهو « ..َلاق ًانالف َّنأ ٌنالف اَنَكَّدَح : يواّرلا ٌلوق ُنّئْؤملاو
 . يلا يللا ع 0 ا

 00# #خ *
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 ممل
 مل ٌةأرمأ وأ ٌلجر هنتم وأ هدنس يف ٌدِجوُي يذلا ٌثيدحلا ّوه

 . ماع ظفلبامهنع ب لب « ايمي

 ١ مهشلا اونا
 : ٍناعون ُمهبُملأ

 ٌنوكي ْنأب ٌكلْذو ؛ ثيدحلأ ٍدنس يف ٌماهبإلا ّنوكي ْنأ : ُلَوألآ

 . ىمسُم ريغ هِتاوُر ضعب

 . لجر نع « َنايفُس ْنَع : ُلاثم
 . ثيدحلآ نتم يف ُماهبإلا ّنوكي ْنأ : يناّكلا

 ْنِم اهريغو ٍةحيحّصلا ثيداحألا ّنم ريثك يف ءاجام : هلام
 تلأس ةةأرمأ ّنَو» . ' لكك بلا لأس ًالجر َّنإ » :مهلوق

 . كلذ َوحنو , ؛ لكي َىَئلا

 ّ دو

 يف ناك اذإ اّمأ « ٌتفيعض ُهّنإف ْمَلْعُي ملو ٍدَنَّسلا يف ٌماهبإلآ ناك اذإ
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 مُهّنَأل . ٍدَنَّسلا يف ٍةباحّصلا ٌماهبإ رضي مي ال َكلْذكو « ُدّضي الف نتملأ
 . ٌلودُع مَُّلُك

 َّنأل ( َلَمِهُملأ ثيدحلا ) ثيدحلا اذهب ّقحلُت ْنأ انه انب ٌنسحَيو

 ء مسالا يف ٍنيقفُتُم ٍنيخيش نع يالا يوري ْنأ وهو « ةبسانُم ل

 ّلُك ٌنصْخَي امب ازرّيمُي د ملو َكلُذ وحن وأ . بألا مسأو مسالا يف وأ

 . امهنم ٍدحاو

 َكلْذ ْنِمو ء امهب ةلاهجلا ٌرضت مل « نيتقث ٍناْحيَّشلا ناك ْنِإف
 امإ رهف « ٍبْهَو نبأ نع « ّدمحأ نع هتياور ْنِم ٌيراخبلل َمَقو ام
 . ةقِث امُجالكو ٠ ئسيع ُنِب ٌدمحأ وأ « حلاص نب ٌدمحأ

 ذحن « ةلاهجلا تكض « ًافيعض دخآلاو ًةقث امهدحأ ناك ْنِإ اًمأو

 ةراديوب نايبلكو < نقع وهو 1 تالوكلا ةراذ ني ناميلش

 ْ .٠ ٌةفيعض رهو « ٌيماميلأ
 ةُمسأ َرِكَذ َلَمهُملَأ َّنأ : ٍمَهبُملَأو ٍلَمهُملا َنيب ٌقرفلأو

 .طلخإلا هاةييلا كدي هن هيدا افلا
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 لوهجم اًمإو « ٍنيعلأ ٌلوهجم ام : َنيئّدحملا دنع ٌلوهجملا

 ًانطاب اًمإو « ًانطابو ًارهاظ اهلوهجم اَنِإ ٍةلادعلا ٌلوهجمو . ٍةلادعلا

 . ٌروتسملا ئَمسُيو ًارهاظ ٍةلادعلا ٌفورعم ّرهو « طقف

 نإو ٠ روهمجلا دنع ٍلحاو ريغ ةنع وري مل ْنَم : نيعلأ ٌلوهجمو

 : لثمو « ٌيعيبّسلا ٌريغ ةنع وري مل ٠ يئاطلا راج : لثم « ُةاّمس

 . ةلاهجلآ ٌعفري ام ُلقأو . ةدانق ريغ ةنع ري مل ٠ ٍبيلُك نب ُيَرُج

 ثعفترأ ٍدقف « ٍنالدع ٍنانثأ هنع ْئوَر اذإف « ةنع نيلدع ةياور ّره

 هنيع ةفرعم دعب هل ٌتبثت الو ؛ ٍنيملآ فورعم ٌعبصأو هنيع ٌةلاهج

 ٌحصألا ئلع ِءاملُعلا قيث وتب الإ ةلادعلا

 « قيثوت الو حرجب ْرْكْذُي ملو ًانطابو ًارهاظ ٍةلادعلا ٌلوهجمو

 . ّيووّنلاو بيطخلا ٌبهذم وهو « رثكألآ دنع ُلَبْقُب ال

 ةنيع ُْتفِرَع دقو - ٌروتسملأ ّوهو ًارهاظ ال ًانطاب ٍةلادعلا ُلوهجمو

 هب جتحَي « خَرِجُي ملو ْنَّنوُي ْملو  يفالخلآ ئلع رثكأ وأ ٍدحاو ةياورب

 ةقفاوو « ةيقفلآ َبوَيأ نب ُميِلُس كلذ َحّجرو « َنيِقّقحملا ّنِم دينك

 ْؤأ ءاهيلع ٍنيلْذَع صيصنتب ٌةلادعلا ُتْشتو ؛ حالّصلا نبأ

 . مههابشأو َّدمحأو « ئعفاشلاو « ِكلامك « ةرهّشلاو ٍةّفافتسالاب

 ا عا
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 ِهَظْفِح يف ٌطلتخأ ِنَم ةباور

 وأ « ربك ْنِم ضراعل ةظفح ءاس ْنَم : ( ماللا رسكب ) ُطِلَتخُمل
 لاك يلا هبُك يقارتحأ وأ « ضرَم وأ «ٍرصَب باهذ وأ « رح
 . اهيلع ٌدمتعي

 ٌفرَعو طالتخالا ِنايَرَط لبق هب ُثَّدح نإ ٍطلَتخُمْل ٌثيدحو

 لاح هب ٌتّدح امو « هيف فّقوُت ءزّيمتي مل إف ٠؛ ءَنِبق « َكلْذَك
 مطالتخأ يف َتلمْخَأ ِنَم َكلذكو « ٌذَرُي « َكلْذك َفِرُعو ٍطالتخالا

 ينْلا ٍنامَّزلا لبق هب ٌتَّدح ام ّرّيمت اذإ ُهّنإف ٠ هطالتخأ ٍنامز يفو
 . ُلَبقُب الف « هيف فّقوُت « رّيمتي مل اذإو ٠ َلِبُق « هيف فلتخأ

 « طلتخملا ِنَع َنيواّولا ٍرابتعأب ؛ طالتخالا لبق ةاور ام ٌفرعُيو >
 ءال ْنَمو لبق ٠ . طالتخالا لبق الإ نم غمسي ْمل ُهنأ َمِلُع ْنَمَف
 . متكص َلاَح هب َتدَح ناكو هطالتخأ لاح هب َتّدح امو . الف

 ةّيسو هوب ثّدح ام نم ٌزيمتي ُرِيمتي ال يذلا طِيَتْملاو ٠ ُلَبْقي
 هدنس نم ٌفوذحملأ ِفَرعُي مل اذإ ةلَدُملاَو . ٌروتسملأو 2 اظطمللا
 مُهُيدح ُديصي « ُةلثم وأ ةنم ئلعأ ٍربتعُم عياتُمب مُهُثيدح عبوت اذإ

1 



 ىلإ ٍِبفّقوّتلا ةجرد ْنم ّْنرتي ًاظوُحم ُثيدحلا * ٌريصيو « هريغل ًانسح

 . لوبقلا

 ٌدبعو « ِهِبتُك باهذل ةعيهل ُنبرهللا دبع : ِهرْمُع ّرخآ طلتخأ نّممو

 ِكلام نب ركب وبأو « َيِمَعام َدعب ٌيناعنّصلا ماَمَه درب قاّرولا

 ئّتح َفرَخ « ةنع ءرهثا دبع هنبأ نع « َدمحأ ٍدَئسُم  يوار ْئعيطَقلأ

 . أرقي ام يردي ال ناك
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 ٌظوُفَحملأو ذاَّشلا

 ةثالث اههشأ ؛ ٍلاوقأ ئلع ذاَّشلا بفيرعت يف ٌءاملعلا فّلتخأ

 . ُهنم ّحجرأل ِةَّتلا َةفَلاخُم : اهّدحأ

 . ًاقلطُم ِةَقّثلا ٌدْوفت : يناّلاو

 . ًاقلطُم يواّيلا ٌددْفت : ٌثلاّلاو

 ّمم :ّوهو « ٍدَْق ةدايز ئلإ ٌجاتحي ْنكل « ُدَمتعملا ّره لوألا
 ينآلاك فيرعَتلا ٌنوكيف « عْمَجلَأ ٍناكمإ مدع

 َقثوأ ناك ْنَم - ٍدئَسلا يف وأ نتملآ يف - ًافِلاحم ُةّقلا اور ام ّوه
 . عْمَجلا ٍناكمإ مدع عم « ٍناصْقُن وأ ٍةدايزب هنم

 داّشلا يف ٌطَرتشُي ا . ٌلَمشأو ٌلَمكأ ٌفيرعتلا اذهو
 ًايفيأ طرت رتشُيو « ُهنم ٌقثوأ وه ْنَم ٍةفلاخُم عم . ثيدحلآب ِةَثلا ٌدارفنأ
 . قثوألأو ِةَقُتلا ثيدح َنيب عمجلا ٍناكمإ ٌمدع

 : ِدَنَسلا يف ٍذوذشلا لائم

 نبأ قيرط نم ةجام ُنبأو ٌيذمرتلاو « ٌدواد وبأ هاَوَر ام

 هد نسائم: نبا لما ةِجَسوَع ْنع « ٍرانيد نب ورمع ْنَع « ني
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 ًاثراو ْغَدي 0 ًالجر َّنأ ساّبع ٍنبأ ْنَع

 ْ 0 لإ ةناريم كيرلا وسر عفدف « ةقتعأ وه ئلومألإ

 مُهفلاخو ؛ ةٌريغو جيرُج نبأ هلصو لع ةئييُع َنبأ عبات دقو

 ركذي ملو ة ةجّسوع ْنَع ١ ٍرانيد نب ورمع ْنَع ةاورف , ٍديز نب ٌداَّمح

 . ًالسرُم ُهاَوَر لب « « سابع نبأ

 ةياور فلاخو ًالَسرُم هتياورب درفنأ ًاداّمح ّنأ : ُحِضَنِب َمّدقت اًمِمو

 ةياورف « ةلوصوملا ًياورلا يهو « امهريغو يرُج ٍنبآو « نبع نبأ

 ْنِم الك َّنأ عم « ةظوفحملأ يه ةنيبُع ٍنبآ ةياورو « ٌةداَش ٍداَّمَح

2. 

 . ةقث ؛ ةيع نباو دانَح

 : نتملأ يف ٍذوذّشلا ٌلاثمو

 : هك للا لوسر لاق : لاق نالها هديا ةْشِيي ةشْئَبن نع ملسم ةاور ام

 ٍهقْرط عيمج ْنِم ءاج ُهّنإف ٠ ("”( ٍبْؤُشو .لكأ ماي « قيرشتلا ُماّيأ »

 نع هيبأ نع « حاب ٍنب - ِريغصّتلاِب - ٌىلع نب سوم ةاورو « اذكه

 هتفلاخمل داش ئسوم ُثيدحف 4 َةفَرَع موي » : ةدايزب رماع نب ةبقُع

 . ةدايزلا ٌكلتب ةعامجلا

 يوذ ثاريم باب ٠ ضئارفلا باتك ١55 ( )١9400( /) دواد وبأ )١(

 0 . ماحرألا

 نباو « لفسألا ىلوملا ثاريم باب )7١١( ( 47/54 ) يذمرتلاو

 . هل ثراو ال نم باب( ؟١51)( 9416/7 ) ةجام

 مايأ موص ميرحت باب «مايصلا باتك (1181) ( 1608/8 ) ملسم )00

 . قيرشتلا
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 َّنأ سيقلآ ٍدبع ٍدْفَو ثيدح يف ةءاجام : ًاضيأ َكلذ ْنِمو
 للاب ”ناميإلاب مُهّرمأ عبدأ ن نع مهاهَنو 3 ٍميرأب أب مهَرمأ كب َتِبَنلا

 هه : اولاق « ؟هَذَحَو هلا ُناَمْيِإلَأ اَم م ام َنْوُدْدَتَأ » : لاق .ءةهدحو

 0 هللا الإ هلإ آل ْنَأ ٌةَداَهَش ١ : لاق . ملغَأ ةلوسرو

 نو + َناَضُمَد ْماَيِصَو « ِةاَكّرلا ُءاَتْيِإَو « ٍةآلَّصلا ُماَقِإَو ءرهلل لوس
 ثيدحلا 22« . .َسْمُخلآ ّتْفَملآ َنِم طخ

 جحلأ ُرْكذ هيف هي ف َسيِلو « امهريغو ِناْحيَّشلا هاَوَر ٌثيدحلا اذهف

 . ٌةذاش هذهف « « َتَبَبلَأ اًُجُحَتَو » : ٌيقهيبلأ ةي اور يف ْنكَل

 ةياورل ًافلاخُم ٌقَتوألا ٌءاوَر ام وهو « ظوفحملا ّذاَّشلا لباقُيو

 . ٍدَنَّسلا وأ نتملآ يف صقن وأ ٍةدايزب « وتلا

0 ٠. 

 هداج مخ

 وهو  هلباقمب هكا امو دهب ُجَتِحُي ال ٌدودرَم ٌداَّشلا

 . ٍنالوبقُم امُهف ّنكمأ اذإف « امُهنيب ٌعْمَجلأ ٍنكْمُي مل اذإ ٠ « ظوفخفلا

 . ًاضيأ ٌلوبقُم . ثيدحلاب ٍطباَّصلا ٍلْدَعلأ ُدوفتَو

 نم سمخلا ءادأ باب ء ناميإلا باتك ( 58 ) )١9/١( يراخبلا هاور (1)
 هللاب ناميإلاب رمألا باب « ناميإلا باتك ( 760/١ ( ١7 ) ملسمو « ناميإلا
 . هلوسرو
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 ٌفورْعَملاو ءكْئُملأ

 َّنِم ةنم لوأ وه نمل ًافلاخُم ٌفيعَّضلا ٌءاور ام وه : ُدَكنُملَ

 ُهَملاَخ يذلا ِةَْتلا ٌثيدح رهو : ُفورعملا لباقُيو ٠ ٍتاَمُتلا

 . ٌفيعَضلا

 هريغ قيرط ْنِمو «٠ ًافورعَم ىَمسُي ءّوقُتلا قيرط.ْنِم ًءاج امف'
 نيش ابل امك 6 روتسلا ةيتعتلا يي االكو , اركش

 . ٍرَجح نبأ مالسإلا

 ا ل ل نبأ ىريو

 ْنَم َلَفَغ دقو : ل ا ل

 : ئّمسُم يف ٍناكرتشي رتشي ٌّذاَّشلاو ٌركمُملا َّنأ ّنّيب َمْث ا

 , ٌروتسم وأ « ٌفيعض ِيواَر ٌركنُملا َّنأ يف 0 00

 . ٌفوّدص وأ « ّةقث ِهيواَر َّذاَّشلاو

 لهو : امُهنيب قْرَفلأ ريرحت يف يراَقلا يلع َالُم ٌعيَّشلا َلاق
 « ٌفيعض امُهالِك َرَكنُملاو ٌذاَّشلا ّنأ ُرِهاّظلا ؟ال مأ ٌفيعض ُذاَّشلا

 . ٌفيعض ِهيِواَر ٌركنُملآو « ًالوبقُم ُنوكي دق ِهيواَر ّداَّشلا ّنكل
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 : فوُرعملأو رَكدُملأ لائم

 ١ احلآ ٌمَضب ) بيب قيرط ْنِم متاح يبأ نبأ هاوَر ام

 0 تل بيبح ٍنبأ ( ٌةحوتفم امهالوأ ٍنيِتَدَحَوُم َنيب ٍةيتحَتلا ديدشت دو
5-1 
 6-00 ناحل 0 ْنَع ِتاّيزلا ةزمح يخأ ( ميرك ٍنزوب ٍةلمهملا 0

 َماَقَأ ْنَم » : لاق لك ّيبنلا ِنَع « سابع نبأ ْنَع « ٍثيَرُح ِنب رازيعلأ
 . 97 ةئجلا َلَح « فضلا رو َماَصَو ّجَحَو َةاَكّزلا ئتآَو َةالَّصلا

 يبأ ْنع ُهاوَر ٍتاقّثلا ّنِم ٌةَريغ َّنأل . دَكَُم وه : عِتاح وبأ لاق

 َمفر ِةَقُب ُديغ وهو ٌبيَبُحو . ٌفورعملا ّوهو « ًافوُقوَم ٌقاحسإ
 وه ُهئيدح ٌراص « ِةقث ريغ ُفِلاحملا ناك اَملو « افلاختف « ثيدحلا
 . ٌفورعملا ّوه ِتاقثلا ٌثيدحو . َركنَمل

 ها

 عمجملا يف يمثيهلا لاقو ( ١77937 ) ( 17//19) ريبكلا يف يناربطلا هاور 220(

 ١/ ) 10فيعض وهو بيبَح نب بّيَبح هدانسإ يف .
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 ُبوُلْقَملآ

 ٍظفل لادبإب ٠ ٌدييغَت دنس يف وأ هنتم يف َعقو يذّلا ٌثيدحلا وه
 : ٍنيمسق لع ّوهو ء كلذ وحنو « ٍريخأتو ميدقتب وأ ءوخأب

 .: لكلا تولقم ور دعما تواقم

 : نتملأ بولقم ةلثمأ 0 8
 و د6 00 وو رع هسا -ٍ 0

 ُكرْبَي امك ُكُرْبَي الف ءْمكْذَحَأ َدَجَس اَذِإ 9 : ٌثيدح )١(

 دواد وبأو دمحأ ةجرخأ « 1 هْبتَبُكَر لبق ِهْيَدَي ْءِضَيْلَو « ُدْيعَبْلَ

 . "7ةقهيبلاو ٌيمراَدلاو ُنئاسّنلاو
 200 و وعإ 5 وو 2 ًاضنأ 3 | أ

 : ظفلب ٌئقهيبلاو ٌيئاسللاو ٌيذمرتلاو اضيأ دواد وبأ هجرخأو
 20 معو

 ..ْمعَضَيِلَو » : ةلمجج ٍنودبو « ..ِهِتَألَص يِف ْمُكُدَحَأ ٌدِمْعَي»
 0020 خلا

 يئاسنلا ( 40 ) ( )5757/١ دواد وبأ ( خ9897) ("81/5) دمحأ )١(

 ننسلا يف يقهيبلا ( 74 ) ( )507/١ يمرادلا ( 70/6 (١

 .(99(5598/؟)

 - يئاسنلا « ( 714) ( 58/5 ) يذمرتلا «( 5515/١ ( ) 841١ ) دواد وبأ (؟)
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 نبأو ةجام ْنبَأو ٌئئاسّنلاو كيو ياولاو دواد وبأ ةّجرخأو

 ُتيأر : ظفلب ٌةنع هللا يضر ٍرْجُح نب لئاو ثيدح نم 2"”َناَبِح

 َعفر ضهن اذإو « هيدي ّلِبق هيتَبُكُر ٌعَضَي « َّدِجَس اذإ ةككللا لوسر

 َّنأب « ِداعّملا داز » 2 0 حرص اذلو « هيتبكر لبق هيدي

 ئلع . . .بلقنا 4 هي لبق َدَي ْعَضِيْلَو : هيف يذلا ٌثيدحلا

 ا ا ل لصالا نأكف « ِهتاوُر ضعب

 « ٌةَرخآ ضِقانُي ُهل وأ َّنإو ال فيك « نيتبكرلا ىلع ٍنيديلأ ٍةاوُؤلا ٌضعب

 َريعبلا َّنإف ؛ ٌريمبلا كري امك لرب « ويتبكر لبق هيدي ٌمضو اذإ هن

 ٌيراخبلا ةجرخأام ٌوهو « ٍةقدّصلا ءافخإ ٌثيدح )١(

 و ِدِلكَع هللا لوسر تعغش : لاق ةريره يبأ نع : ٌيئاسّنلاو

 كانو + نوم مما + لع ار لع ال هني دلع يل د١ ولعب اديس

 ٍنآلُجَرَو « ٍدِجاَسَملب قلم ُهِبلَك َلُجَرَو ٠ ّلَجَو رع ذأ ةدَبِع يف ََن
 تاَذ ةأَرْمأ ُهََعَد ٌلُجَرَو « ِْيَلَعاَهََقَت و ٌكِلُذ ىَلَع اَعَمَتْجأ للأ يف اًباَحت

6 
 ٍةَقَدَصِب قدصت ٌلَجَرَو « هللا ُفاَحَأ ا َلاَقَف ٍلاّمَجَو بصتُم

 ًايلاَح هللأ كد دوا كيب نيت اه هلك ملط ال نخ اًماَمْحَأَ
 ا ا

 يف هتاوُر ضعب ْنِم هيف ُبلقلأ َعقو ُهّنإف 2" ” ُهاَنْيَع ْتْضاَمْف 2 م

 .(1؟1()١٠775/؟) يقهيبلا ء( 1١9١٠ )(؟١ال/5)

 يئاسنلا « ( 788) ( 55/؟) يذمرتلا ء( 888) (7؟١/7) دواد وبأ )١(

 نابح نبا(: )787/١( )8876١( هجام نبا ء( (١892 ١5ال/)

 )/1١19١()١19١9(.

 - سلجملا يف سلج نم باب « ناذألا باتك ( 310) ( 110/١ ) يراخبلا (؟)
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 قت ام ةنيمي ملعت ال يح َيوُرف « خلا « .قتصت لرد : ومب

 . ةيافك ٍرْدَقلأ اذه يفو « ٌةريثك َكلُذ ْنِم ُثيداحألاو . ُهَلامِش

 ٍواَر ْنَع ًاروهشم ًاثيدح َنوكي ْنأف ٠ ِدَنّسلا بولقم ٌةلثمأ ام

 رملاس نع ئىورُي ثيدحك « هيف ًابوغرَم ٌريصيل هريغ ْنع َلعُْجُي
 « نبالآ ىلع بالأ ٍميدقتكو ( ملاس 4-3 ب نع ئورُيف

 ٍنب ملسُمكو . َةَرُم نب بعك : يواَرلا ٌلوقيف « بعك نب ةّرُمك

 يف « بلقلا رَوُص نمو «رلسُ َنب ديلولآ : يدازلا لوقف ؛ دلل
 كلذ ٍدنسب ٌثيدحلا اذه َيورَيف « همامتب دنسلا تلقي :نأ *:

 ّنِم ٌعوّنلا اذه ّعقو دقو . ثيدحلا ذه ٍدنسب ٌثيدحلا 0

 اودّمَعَف « ٌةونحتمي ْنأ اهُحويش ٌدارأف « دادغب َمِدَق َنيح ٌيراخُبلل ِبَْقلَ

 ٍدانسإلا اذه ّنتم اولعجو « اهديناسأو اهنوتُم اوبلقف ٍثيدَح ٍةئام ئلإ
 « هدانسإ ئلإ نتم َّلُك ٌّدرف « ّرخآ ٍنتمل ٍنتملأ اذهل دانسإو «رخآ ٍدانسإب
 . لضفلاب ُهل اونعذأو ظفحلاب ُهل اورقأف « ونتم لإ داتسإ ّلُكو

 نو و

 لصألا َكلّذب ٌلمَعلاو « ِتباَتلا لصألا لإ ُهُدر ُبجي ُهَنأ
 . تباثلا

1 

 باب « ةاضقلا بادآ باتك ( 0 6 تناوب يئاسنلاو 2 ةالصلا رظتني -

 : ةقدصلا ءافخإ لضف
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 َنوفّوعتي ٌنوثّدحملا اهُثوادتي ٌرومأ ٌرابتعالاو ُدِهاوّشلاو ُثاعباتُمل
 . هماسقأو هعاونأ ْنِم ثسيلو « ثيدحلا لاح اهب

 عم ظفّللا يف 3 ًاثيدح كراش ام ّه : ٌعباتُملا ُثيدحلاف

 ةعباتمو « ِةَّمات ٍةعباتم لإ | مسقني وهو : ٌيباحّصلا يف ٍداحتالا

 ةعباتُم ١ : ْتيِمُس « ٍدنَلا ٍلَوأ ْنِم ةكراشملا تناك ْنِإف « ةرصاق
 ةعباتم ١ : تيس ِدََّسلا ٍلَوأ نم ثسيل ثناك ْنِإو « « ةّمات
 « ةرصاق

 . ىنعملا يف ٌكِراشملا ّوه : ٌدِهاَشلا ثيدحلاو

 فالتخأ عم ٍظفّللا يف ةكّراشملا ٍتءاج ذإ اميف اوفلتخأو
 مهّضعبو « ( ًةرصاق ةعباتم ) ًاعباتُم هيّمسي مهّضعبف « ٌيِباحّصلا
 . ًادهاش هيّمسي

 ٍدِهاَشلا ئلع ٌةعَباتملا ُقَلطت دقو : رجح نبأ ظفاحلا لاق
 . ٌلهس هيف ُرمألاو سكعلأبو

 ٍدِهاَّشلاو عياتُملا ةفرعم ْئلِإ ٍلْصوُتلا ةئيه وه : ابتعالاو

 ْنع وأ ؛ ٍثيدحلا كلذ يف َلّوألآ كراش ِواَر ْنَع 2 شيتفتلاو ثحبلأب

 لل



 هريغ تاياورب يواّرلا ةياور ٍرابتعأب َكلْذو 3 ٍلّوألأ نتملل ٍدهاش نتم

 . ثيدحلا عاونأ ْنِم كلذ َسيلو « ةاوؤلا َّنِم

 ٌيعفاشلا ُهاور ام : ٌرابتعالاو ٌدِهاَّشلاو ةعباتملا هيف َمقو ام ٌلاثمو
 نأ رهغ نبأ ني« رايد نارا دبع نع« كلام نم 111 مالا ين

 اًوَرَت ىّتَح اَوُمْوُصَت آل « َنْوُدرْشِعَو ٌّعْسِي ُرْهَّشلا » : لاق لكك للا لوسر
 ةيل اكَف ,ْمُيلَح مَ ذإَ . هوت نع اوت الو «٠ لكلوك
 نبأ نع ةياوٌرلا هذهب ٌدّرفت ّيعفاشلا َّنأ مهّضعب ّنظ ذقف «؛ َنْينألَث

 ُملعلا مهل َعقوف « نوتملاو ٍديناسألا يف ُظاَّفُحلآ َشتفف ءرمع
 ٌرمع نبأ ئلإ ِدَنَّسلا ِلَّوأ ْنِم ِكلام نع « ّيعفاشلل َيبنعَقلا ةكراشُمب

 خيشل ٍديز ٍنب دمحم هييأ نع « ٍدّمحم نب مصاع ةكراشُمو « هظفلب

 ةكراشُمو « ؛ َنْيئآلَت اًوُلِمْكَأَف » ظفلب ٌرمع نبأ ئلإ ّيعفاشلا خيش

 ةريره يبأ ْنع ْنكل ٠ . ًاضيأ ٌيعفاشلا خيش خيشل دايز نب دمحم

 ةكراشمو « « َنْيِئَألَث َناَبْعَش َةَّدِع اوُلِمكأف » ل ظفلبو ُةنع هللا يضر

 نأ َنّيبتو « ّيعفاشلا ةياور ٍظفلب سابع ٍنِبَأ نع « ٍنيَنُح نب ٍدّمَحُم
 نع ئنعملاو ٍظْفَّللا يف ُهل هريغ ٍةك ةكراشمل ثيدحلاب درفت د مل ّيعفاشلا

 ثيدحل ٌعياَنُم ٌيِنعقلا ُثيدحف ءرمع نبأ ريغ ْنَعو «رمع نبأ
 كا ّيهو » َيِباحّصلا يف ٌهعم هداحّتال ّيعفاشلا

 ٌثيدحو ٍمصاع ُثيدحو « ِدَتَّسلا ِلَّوأ ْنِم ثناك ُهل ةكراشُملا

 « ٌةرصاق ةعباتمو ١ « ٌدهاش » : امهنم لكل ٌلاقُي ِنيَنُح نب ِدّمَحُم

 اوردقاف ) ظفلب ( 771 ) (؟١/48) أطوملا يف كلام هاورو (174/9) (1)
 . ملسمو يراخبلا ًاضيأ هاورو . ( هل
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 دايز نب ٍدَّمَحُم هيا « َرمُع نبأ ريغ ب باور ْنِم ّيعفاشلا ةكراشمل

 بتكو ٍديناسملاو عماوجلا يف شيتفَتلاو «٠ نعملاب ٌدهاش »

 ءقفرعملا هذه لإ ثحابلا ٌدْشرُي يذَّلا ّوه « ٍديناسألاو ٍثيدحلا
 . هريغ هي ةياورب ّيعفاشلا ةياور ٍرابتعال « ٌرابتعأ » : َكلذل ٌلاقُيو

 طرشب ؛ ىلعأ ةبترم ئلإ يقتري « ٌدِهاَشلاو ٍمياتُملأب ٌثيدحلاو

 نوكي ال ْنأب « ٌديدش ٌففعض هيف عياتُملاو « ُدِهاَّشلا ّنوكي ال ْنأ

 . اًداش الو « ًاركتُم الو « بذكلاب ًامِهّتم

 دوجُو ءافتنأب ٌدِعْشُي « ٌنالف هب درفت » : مهلوقب َنيث لحمل ةَرابغَو

 مكخ ةمكحو ؛ اًذاش ّيورملا ٌلعجي َكلذو « ٍدِهاوَّشلاو تاعباتملا

 . ّذاَّسلا



 عم
 للعملا

 « ٌةحداَق ةضماغ ٌةّيَفََح ٌبابسأ هيف ام َنيثّدحملا حالطصأ يف وهو

 نيب ٌقرفلأو , ًارهاظ لوبقلأ طورش هعمجل اهنم ةمالّسلا ههاظلاو

 لباقُم ًءافخلأو  حوضولأ لباقُم ضومخلا َّنأ « ءافخلآو ضرومُعْل

 . روهظلا

 ملكتي مل َكلذلو « اهّمدأو ثيدحلا مولع ضمغأ ْنِم ٌعوتلا اذهو
 « ٌيراخبلاك « مهترثك ئلع َنيئّدحملا َّنِم ٌلِيلق ٌددع الإ هيف

 ؛ ةعرُر يبأو ءرتاح يبأو «دمحأو « ينيدملا نب ٌيلعو
 ًاَمهَفَو ما ٌةربخو الماك ًاملع ّيطعأ ْنَّمم ٍمهوحنو ٌيطْقَرادلاو

 . ثيداحألا ةرثك عم « ثيدح ٌّلُك قْدَط ىلع ًافوقوو ٠ ًابقاث

 ُةَلِصوف ًالّسرم ٌثيدحلا ناك ْنأِب ٍلَسرُم لضوك ُبابسألا َكلتو
 سفن يف ُثيدحلا ناك ْنأب يفوقوم مقر وأ « لي يلا لإ هيوار

 ناك ْنأب ثيدح يف ِثيدَح لوخد وأ « يواّرلا ٌةَعفرف ًافوقوُم رمألا

 وأ رخآلا َّلُك امهدحأ يوار جرذأف « نيدّتسب ٍناّيورم ٍناثيدح كانه

 ا ا
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 . نتملآ يف وأ « ِدَنَّسلا يف ًاناصقُت بجوأ ُهنم ٌردص ٍنايسن

 ءوسو هتلفغو « يواّرلا بذك ىلع ِةَّلِعلا مسأ ُنّلَطُي ذقو
 . ةرهاظلا ٍمرَجلا بابسأ ْنِم كلذ وحنو « ِهِظْفِح

 يواّرلا ٍدٌرفتب ؛ ةضماغلا بابسألا هذه ِكاردإ لع نافتسيو

 ًاددع ةكأ نا". هم طبضأ ره نكم « ُهل هريغ ٍةفلاخُمو ٍةقّثلا ٍطباَضلا

 ب قئاقّدلاو تاَيفخلاب ٌفراعلا َتّدحْبلأ ُدَيُب ةئفخ ةّيفخ َنئارق عم

 َةَحِص يف ةحداقلا بابسألا هذه ٌدوجو هّنظ الع ُبِلْغَي ُثيحب

 ٌةيفاك ٌيظلا بلغ ّنأل ٠ اهنم ِهَنَظ ىلع بلغ امب مكْحَيف « ثيدحلا

 هذه دوجو ْنِم دّدرتي ٌلقألأ ئلع وأ « ثحابملأ هذه ٍلاثمأ يف

 كلذ ةّكصل مكحلا ّنِم ٌعنام كلذ ّلكو . فّقوتَيف بابسألا

 نم عنام 2 ةرهاظلا ةحداقلا بابسألا د دوجو نأ امك « ثيدحلا

 . ٍةحّصلاب مكُحلأ

 ذقف َكلذلو « ُحَدقَت ال دقو ثيدحلا ٍَكص يف ٌحّدقت دق دق ةّلعلاو

 للجلا ٌعاونأو « ٍةحداقلا ِةّلعلآب ٠ , َةحكّصلا يفانث يلا ةّلعلأ ًءاملعلا َدّيق

 : اهنمف ٌةريثك

 مل ُهَنَأ اهتَّلِعَف ءّوطساو الب ُهنع اهاوَر اذإف « َةنّيعُم ثيداحأ ُهنم
 . هنم اهغمسَي

 َّنأ ةنع هللا يضر سنأ ْنع « ٍريثك يبأ نب ئيحي ٌثيدح : ُهلاثمو

 ُهُكَدْنِع َرطْفَأ» : لاق تيب لهأ دنع ٌرطفأ اذإ ناك ِهلك يبنلا
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 ْنِم َنّيبت دق ُهّنكلو ًاسنأ أر دق ٍريثك يبأ نب ئيحيف . 2'”« َنْوُمِئاَّصلا
 + كالا لايالاذك + تيدحلا اذه ةنم ميديا هلأ يكبر ريغ

 )١( ٌدمحأ ٌةاور ) ») 1١177()1١18/*8مايصلا باتك ( 75/5 ) يمرادلاو «

 هدنع رطفي نمل مئاصلا ءاعد باب .
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 ُبرطْضُمْل

 . برَطضأ : ْنِم لاَ مسآ : ِةغّللا يف ره

 ويف ٌتاياوّرلا ثفلتخت يذلا ٌثيدحلا ّره : حالطصالا يفو

 ّلُك ْنِم ٌضراعت ُثيحب « ةّرقلأ يف اهلوبق ٌطورش ةيواستملا
 . ٌحيجرت الو « ّحْسَن الو « َممج الف « هوجولآ

 ةيغ هيف لوبقلا طورش ثناكام نأ :: :تفيرعتلا اذهل م وظف
 ةبتُر يف اهّضعبو حبحّصلا ٍةبتر يف اهضعب ّنوكي ْنأك « ٍةيواستم

 انيس ال نوكو « هتاذل ًاحيحص اهّدحأ ّنوكي وأ « نسحلا

 هانا ورعلا خاذكلب ةركوت «وماذل اقبح انه نركر لأ وريفل

 : ئمسيو ٌحوجرملا ٌكرتُيو « ًاظوفحم : ئّمسيو ُحجاَولا مدي
 ْنِم سيل ٌكلذكو .« برطضملا عون ْنِم اذه َسيلو « اًذاش
 . لوبَقلآ طورش ًايفوتسُم تاياوّرلا ٌدحأ هيف ّناكام برطضملا
 :اسح را + احح اهذحا ركنا هابل افرقتف نذل هالو:
 انوع ةارتسيو تعا را يمشلا لقي ل ايه ركل
 . ًاركتُم : ئّمسيو ُفيعّضلا ُكَرتُيو

 نرخ



 يل

 نك َِ هِي الو هيلع ّحَرَعُي ُهّنِإف فْعُضلا

 : ةمكح

 لمعلا كرت ُبجيف ٠ ثيدحلا ٍبفعَضِل ٌبِجوُم ٌُبارطضالأ
 ٍنيتفلتخُملا نيتياوّرلا ئدحإ خّجرتت مل نإ « برطضملا ثيدحلأب

 هايل ةفلاختلا ةاردلا فرار نم طلخا اهيزاو درك + ىرخالا نع

 « هب ُلَمعُيَف حجاّولل ٌمكحلا ُنوكيف « ُةنع ٌيورَملل َةَبْحُص رثكأ وأ

 . ٌحوجرملا ُكرتُيو

 نع هللا يضر ٍركب يبأ ُثيدح : ِدَئَسلا يف بارطضالأ ُلاثم

 ٌدْوُه يِتبيَش ١ : لاق « َتبش َكارأ ءمللاَلوسراي :َّلاق

 ا

 ْنِم الإ َوْرُي مل ُهّنإف ء ٌبرطضُم ٌثيدح اذه : ئنطقرادلا لاق

 ل ل ا ل ا لا
 مُهنمو « ًالوصوم ُهنع ٌهاور ْنَم مُهنمو ٠ ًالسرُم ُهنع ٌةاور ْنَم مُهنمف
 ؛ ٍدْعَس ٍدَنسُم ْنِم ةلعج ْنَم مُهنمو « ركب يبأ ِدَئَ نيس رع ةلهتج 3م
 0 لا ا لو

 . ٌرذعتُم ٌعمجلأو « ضعب ئلع هتاور ضعب ٌحيجرت

 عمجملا يف يمثيهلا لاق ( 1/40 ) (1817/10/) ريبكلا يف يناربطلا هاور (1)
 )81١57/6( هلسحو يذمرتلاو 6 حيحصلا لاجر هلاجرو : ( ”ا//ا/

 . ( ”"؟9ا/)

 نشل



 وسل ككشي عطل ثيدح : نتملأ يف ذ بارطضالأ لاثمو

 دمرت ءاور ء 297« ِةاَكَّرلا ئّرِس اًنَحَل لال قفا نال عوفر
 دوي 100 اعنا يفإ نسل« طفل جلاب 1 ةجرحأو < طقللا اذ
 َّنأ ذإ « ًاضيأ ٍدَنَّسلا فيعض ٌثيدحلآف َكلذ عمو « ٌنشحاف ٌبارطضأ
 . مهذنع ٌفيعض وهو « ٌروعألأ َنوميم هيف

 ًاقح لاملا يف نإ باب « ةاكزلا باتك ( 770/504) ( :8/# ) يذمرتلا )١(
 3 ةاكزلا ىوس

 سيل هتاكز ىدأ ام باب « ةاكزلا باتك ( )١/ 51/٠ ( )١/84 ةجام نبا (؟)

 نيون



 جَرْدَملا

 : ٍناعون ّوهو « لاخدإلا : ةغل ٌجاردإلا

 ىلع ٍةدئاز ٍظافلأل ٍةاوُولا ضعب ٌلاخدإ ٌرهف : نتملآ ٌجِردُم اَمأ

 سيل ةلخدأ ام َّنأ ٍنايب ريغ ْنِم ثيدحلاب اهّلِصَي نأ ٍطرشب « ٍنتملآ
 كلك ْنَّنلا ناك » : اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح لثم « ٍثيدحلأ َّنِم
 : لوقف . ''”6 ٍدَدَعلا ٍتاَوَّذ َيِاَيْللا  ُدْيعَنلا وهو - ِءاَرِح يِف ْثََنَحَتَي

 . ثيدحلأ يف ٌجَرْدُم « « ٌدّبعتلا وهو »

 : ٌماسقأف دنَسلا جِرْدُم امأو

 ُهَنِإف « ُةنم ًافرط الإ ٍدنسب واَر دنع ُثيدحلا ّنوكي ْنأ : ُلَوألآ
 دنس ُركذي الو « ٍلّوألآ ٍدََّسلاِب ًاّمات ةنع ِواَر هيوريف « ٌرخآ ٍدنسب ٌةَدنع

 . هفرط

 يحولا ءدب ناك فيك باب ؛ يحولا ءدب باتك ( 7 ) )7/١( يراخبلا هاور 00(

 ءدب باب « ناميإلا باتك ( 707 ) ( )91/١ ملسمو « دي هللا لوسر ىلإ

 : يحولا
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 باحصأ ةالص ٌفصي ٍرِجُح نب لئاو ثيدح :ةلاشثمو

 ٌدوعَفرَي مُهآرف « ءاتّشلا يف مٌهَءاج ُهَنأ : هرخآ يفو « كي هللا لوسر

 نب مصاع ْنَع ٌرخآ ٍدنسب ٌةدايزلا هذهف « بايثلا تحت ْنِم مُهَيديأ

 يف ُهل فلاخُم ّرخآ ثيدح يف ثيدح ّضعب َجِردُي ْنأ : يناّقلاو

 ثم ءامهدحأب امُهيوريف « نيدانسإب ٍنانتم ٌهَدنع َنوكي وأ هدنس
 الد 15 3ساقت هلو اًُضَعابَي ال» نع هللا يضر سنأ ثيدح

 ًالَو » : ُةلوق َّنأ مم « ِكلام ْنع َيوُر . "1 ُسَفاَتت َاَلَو ضر

 نع ُهَجّردأف ٠ ًةريره يبأ نع ِكلامل ّرخآ ثيدح ْنِم . "”« اَوُسْفاَنَت
 . ٍدحاو ٍدنسب ًاثيدح نيئثيدحلأ َرّيصو « ميرم يبأ ُنِب ٌديعس « ِكلام

 5و زوج ذل انيس كرا رولا ف كلو
 . َفالخل َنّيُي الو « اهنم ٍدحاو ٍدنَس ىلع ّلُكلأ عمجيف

 « هنتم ركذ ْنع ٌضراع ُهل ضرعيف ٌدانسإلا َرْكذي ْنأ : ُعباّرلاو
 كلذ نِم ٌمالكلا كلذ َّنأ ةعمس ْنَم ضعب ٍَُض ؛ نظيف ٠ ًايبنجأ ًامالك َرُكَيو

 ًاثيدح يلمُي ّوهو ِكيِرَّشل ضرع دقو . َكلذك نع ُةّيوريف « دَنَّسلا

 ُدهاَرلا ئسوم نب ُثباث هيلع لخد د ل
 ُهْهَجَو َنُسَح « ليّللاب ُةئالص ْترْثَك ْنَم : ٌكيرش َلاقف يضاقلأ

 ناكو « ٍدَنَّسلا كلذ نتم ْنِم ُهَّنَأ ٌتباث نظف , ًاتباث ٌديِرُي ٠ ٍراهّنلاِب
 ْ ل د

 )١( دمحأو ( 1489 ) ( ,/8/5؟)- يرهزلا_أطوملا ) “/ 598 ()١5941(.

 "988/5)-_دمحم أطوملا (؟) ()460 ( وأحمد)“*/1١١7()84856(.
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 ٍٍضعب رق ىأ « يواّرلا َنِم هيلع صيِصنَتلاب جاردإلا فّرعُيو

 وأ ٠ ئرخأ ةياور يف ًالصفمم حرتملا ٍدورْؤب وأ « َنيعِلَطُملا ةمئألأ

 يبأ ثيدح نم يراخبلا يف ام ًةلاثمو ٠ كيلا ّنِ م هنوك ٍةلاحتسأب

 يِسْفَن ْيِذَّلاَو « ٍناَرْجَ ٍحِلاّصلا 01 أ ِدْبَعْلِل » : ًاعوفرم ةريره

 تؤحأ نأ ثيينكل يشأ ذب و جَحلآَو هللا ليس يف ُداَهجلا ًالؤل هديب

 ٌعِنَتمي « هرخآ ىلإ « ىسْقَت َيِدَلاَو » : ُهَلوق َّنإف . '« ٌكْوُّلْمَم اَنَأَو
 ُهْمَأ نكت ملو  ًاكولمم ّنوكي ْنأ ئنمتي أو كي يتلا َّنِم نوكي نأ

 . اَهَكَبَي َّنح ةّيح ٍلئنيح

 2 ء بيرغ ٍِظفل ٍريسفت ٍريغل جاردإلآ ُم مرحُيو

 . ةلادعلا

 تماطل« تلا نك ردفلا مضرتا لكلا ولو

 جهنملا تبيرقت 7 7 ةاّمسو رجح 21. ظفاحتل احلأ ٌهصَّخلو « ٌيدادغبلأ

 « جردُملا بيترتب

 ةدابع نسحأ اذإ دبعلا باب « قتعلا باتك )١048( ( ١؟7/) يراخبلا )١(

 د ةبر

 انلان



 ٌفّكحُملاو ٌفَحَّصُملَأو ُناَكْللا

 ةّيِحاَت نم ٌأطَخلا َوْهَو « نحلل نم ةغلابملا ةغيصب ُناَكّللا

 نأ :ّوُه ِفيِرْحَّنلاو فيِحْضَتلا َّنْيَب قْرَفلَ ُريِرْحَتَو . باَرْعِإلا

 رييخّتلا : ّوه ٌتفيرحّتلاو « ٍطْقَّتلاب فورحلا يف أطخلا : َفيِحْضَنلا
 : لاقف امْظَت مُهُضْمَب َكِلذ ْعَمَج ْدَقَو  لكّشلاب

 بايتزأ الب ٍنْحّللاب مَسَف باَرْغِإلأ يِف ًأطَحلأ تأ ْىّتَم

 ٍفِيئِحْسَتلاِب بَّقَل يِذَّلا َرُهَف ٍِفْوُرُحلأ يِف َكِلْذ اَدَب ْنِإَ
 ْداَوُمْلِل َتْيِدُه ْمَهْفَأَف ِهوُحَنَو ذاَضي ٍداَص يِف َتْظَقَل اذِإ اذه

 ٍفيِرْخّنلاب َكاَذ مس لْكّشلاب يفؤرخلا يف أطَحلآ نأ ْنَِ
 ْنِم اّنِس ُهَعَْبَأَو َناَضَمَر َّماَص ْنَم » 5 تيدح : فكِصُملا لاثم

 : َلاقف ٌيِلوُصلا ركب وبأ َفَحَص . 2" ٍرْهَّدلا ِماَيِصَك َناَك « ٍلاَوُش

 . ءايلآو ٍةمجعُملأ ٍنيّشلاب ( ًائيش )

 وبأو ( 754) ( ١١5/8 ) يذمرتلاو ء(151١١) (159/9) ملسم هاور )١(

 ,( ؟477) ( "7585 /؟ ) دراد
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 موي بأ َيِمُر : نع هللا يضر رباج ُثيدح : فوحّملا ُلاثمو
 َلاقو ٌدَدْنُم ُهَفَدَح . "”ةلكرش هللا لوسر ٌهاوكف 0 ٠

 ٍدق رباج وبأو « بعك نب ُنَبَأ ره امّنإَو , ةفاضإلاب ( ْيِبأ ) :

0 

 ديعولأ يف ٌلْخاَد لكي هثيدح يف َنِحَأللا َّنِإ : ٌءاملعلا لاق دقو

 ؛ دمتم ّيَلَع بدك ْنَم ٠ : كي هلوق نم هيلع بذكلأ ئلع ِديِدّلا
 امهم : رأي نكي خل ك6 نبل نأل . 20: ركل يدع ُهَدَعْفَم أَيْ

 : حالّصلا نبأ لاق مث ْنِمو « هيلع ٌتبذك « هيف ٌتنحلو ٌةنع ٌتيور

 مصل ا

 امهِتّوعَمو فيرحّتلاو ِنْحَللا ٍنْيَش ْنِم

 امهّنأل ٌفَدَحُملاو ٌفُحصُملا ٍديعولا اذه يف ٌلخدي 00-0

 ماعتيب «ىزاقلا همن ملي اذه لكون شاك تس ىو العلا
 رووا لس طئاعل ماعلا َّنِم ثيدحلا ٍظافلأل ٍذخألاو « ِوحّنلا

 ةلزن سكنا نوطل ىف اكو رخال كاع ذكي هلو نسما

 ٌثيح َناَئَح يبأ ٌد رد مللو « ففيحصّتلاو ليِدبّتلا ص ْمَلسَي ْنأ لق

 ل

 مِِقتْسُملا ٍطاَرّصلا ِنَع َتلَلَ ْخِيَش ٍنْوُدِب َمْوُلْعلا َتْمُر اذإ

 منجل انت ني لأ هنِهَق لح كل زم سف
 و لا 2.00(

 5 46 ص يف هجيرخت مدقت )0
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 : باتك يف ار هلأ َكلْذو ( ةّيقوفلأ ةانثملا مضب ) اموت

 « ٌئادوكلا ةّيحلا ١ : اهأرقف ؛ « ِءاد ّلُك ْنِم ٌءاَمِش « ٌءاَدؤّسلا ةّيَحلأ »

 . ةتلتقو ةتمعأف « اهلكأف ءادوس ةيح.ذخأف « ( ةيحتلا ةانثملاب )

 يف ِنحّللا مكُح يف ثيغُملا  باتك ْنع ًالقن « يدهلأ » يف لاق

 نِإو « هتءارق ُباوث ميِلعَتلا يف ْرّصَقُي مل اذإ إ! ءىراقللو : « ثيدحلا

 . ًاداسفإ ٌدّمعتي مل اذإ « ّنحل ؤأ أطخأ

 ُهل ةفرعم ال ْنَمِم ثيدحلا بتك ةةءارِق ٌدارأ ْنَم َّنأ ملعاو
 موقل اهَعِيسُي وأ ءوسفن ٍةّصاخ يف اهب كولا ةّضرغو ٠ ةّيبرعلاب

 ٍلَباقُم قحيحص ٍقْخسن يف أرقيلف ٠ ٌرلعلاو ٍرُّدصَنلا ال ِكِدِبَتلا ٍدصقب

 هللا ءاش ْنِإ هب ْذَحاَوُي ال « ٍنحّللا ّنِم اهيف هارتعأ امو « ٍةطوبضَم

 . ئلاعت
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 ٌلْزاَتلاو ىلاعلأ

 ىلإ ٌمسقنيو . هدانسإ ٌلاجر ْتَّلق يذلا ُثيدحلا ّره : يلاعلأ

 . ٌيبْسن ٌدُلُع ئلإو « قّلطُم ٌوْلُع : نيمسق
 ٍدانسإب كيلا لوسر ْنِم ُبرُقلأ وهو : ُقَلْطُملا ٌرلُعلآ : ُلّوألآ

 . ٌولُعلا عاونأ ٌفرشأ اذهو « يفيعض ريغ يفيظن

 ش زنا هيأ وعن : ُىِبسّتلا ٌولعلا : يناثلا

 يلا 0 زب صنعا قا ورام واكلات
 . كيرلا لوسر ىلإ مامإلا َكلذ

 وأ امهدحأ وأ « ٍنيحيِحَّصلا ةياور ئلإ ٍةبسُنلاب ٌولْعلا -( ب )
 + :دمدقملا ةذورعملا لتكلا نو اعَسويَع

 . ٍددعلآ يف ايواست ْنِإو « يواّرلا ٍةافو مّدقتب ٌوِلُعلأ - ( ج )

 . عامّسلا مّدقت ْنِم ٌدافتسملا ٌؤلُعلَأ (  د )

 - : ودانسإ ٌلاجر ْترُيَك ام ّوه : ُلْزاَنلا
 . هس ٍدانسإب ٌولُعلا بلط َّنأ ئلإ لبنح نبا ٌدمحأ بهذ دقو

 . فلس ْنّمع ٌهّنُس « يلاعلا ٍدانسإلا ٌبلط : لاق
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 لب « ٍدانسإلا َبرُق ثيدحلا ٌةَدوُج سيل : ِكَرابملا نبأ َلاقو
 : لاهتلا كيف ثيدحلا هوَ

 بلغ ىّتح « هيف َنيرخآتملأ ةبغر ْتمّظَع ذقو : ٍرَجَح ُنببآ لاق
 « نم ٌمهأ وه امب َلاغتشالا اولّمهأ ٌثيحب ٠ مُهنم ٍريثك ئلع َكلذ
 , أطخلأ َدَّلِقو ٍةَحّصلا ئلإ َبرقأ هنوكل « هيف ًابوُعرم ولعل ناك امّنإو

 الكت تولع تاج اليفنلاو آلإ دانسإلا لاجر ْنِم ٍواَر ْنِم ام ُهَنأل

 تلق امّلُكو « زيوجَتلا ناظم ْتَرثك « ُدَنَّسلا لاطو ٌطئاسولا ترْثَك
 آذآ

 ةلاجر نوكي ْنأك « ٌرلُعلا يف ثسيل ةّيزم ٍلورُتلا يف ناك ْنِإف

 ٌدُدرت الف ء َرهظأ هيف لاصتالا وأ « ةقفأ وأ « ظفحأ وأ « نم ّقثوأ

 . ئلوأ ٍئنيح َلورُتلا َّنأ يف

 : ٌيَفلّسلا ظفاحلا َلاق

 ٍداَّنْللا هملع بابرأ دنع لاجر َبْرُق ثيدحلا ٌنْسُح ّسيِل
 دانشإلا ٌةَكِص ٍناَمْنإلاو ٍظ فلا يلوأ َدنِع ثيدحلا ْوُلُع لب
 ٍدارُملا ئصُقأ َكاذف ُهْنَِسَْأف شثيدح يف اعّمَجَت اَم اذِإَو
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 يذلا هنيرق ْنَع ٍنيرقلأ ةياور هدنس يف ام : ُجَبدُملا ُثيدحلأ

 تا

 ةشئاع ْنَع ُهنع ا روف ل 0 : ايلا لاثمف

 . نع اهتياورو « اهنع هللا يضر

 2 م 2 و 3

 نع ءاطع ةياورو 3 ءاطع ْنَع ّيرهُزلا ةياور : ّيعباتلا لاثمو

 . ةنع ٌيعازوألأو « ّيعازوألا ِنَع كلام ةياود : مهيِابنأ لاثمو

 . ٌينيدملأ نبأ ِنَع ٌّدمحأ ةياور : َنيعباّنلا عابتأ عابتأ لاثمو

 . نع ّينيدملا نبأ ةياورو

 « « نارقألأ ةياور » : ئّمسُت هنيرق نع طقف نينيرقلأ ٍدحأ ٌةياورو

 جبدُملا ئلع ٍنارقألا ٌةياَوِر ُقَلطُت دقو ٠ ّيميِمّتلا ِنَع شمعألا ةياورك

 . ًاضيأ



 نب ئبحيو ٌيِرهُّزلاك ّنُسلا يف هود ّره ْنَّمع يواّرلا ئوَر ْنِإو
 نع كلامك ٍرادقملاو ملعلآ يف ُهَنوُد وأ « كلام ْنع كديعس

 وأ 6 يوك ٍنب هللا ٍديِبَع نع قحسإو دمحأكو « ٍرانيد نبرهللا ٍدبع

 َنِم ٍريثك ةياورو «٠ بعك ْنع ٍةلدابعلا ةياورك نيتهجلا يف ُهَنوُد
 سابعلا يبأ هذيملت ْنع ٌيراخبلآ ٍةياورك « ْمِهذيمالت نع ٍءاملعلا

 « رغاصألأ نع رباكألا ةياور» : امسي : عوللا اذهف : عارعلا

 راسك اخ يال رع اي ةياور هيف ٌلصألاو
 ريغو 206 ملسم حب 5

 2 ءانبألا نع ءابال آلآ ةياور» 1 رغاصألا ن نع ا ةياور نمو

 : ( عابتألا نع ِةباحّصلاو

 ةَساَّسجلا ةصق باب . ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك )١( )١/704()7445(

١:١ 
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 و و وي 5و رعويد و
 ةياشتملاو 6 ٌفلتخملاو ٌفلَتْؤُملأو

 فلتوؤُملاو « قرتفُملاو ِقفّتُملا ةفرعم ثيدحلا مولُع ٌحهأ ْنِم

 0 2 باسنألاو باقلألاو ءامسألا َنِم هباشتملاو «٠ فلتخُملاو

 . ٍةاوُؤلا نيب ِزييمَّتللو « ٍراثعلآ َّنِم

 ءابآلأ ٌءامسأ ؤأ ةاوُؤلا ٌءامسأ َقِفّتت نأ َوه : ٌفِرتفُملَأو ٌقْفَّتُملَاَف

 نبرهللا دبع ٌرحن : هاما نالتا . ًاطخو ًاظفل « ًادعاصف

 نب ليلخلاو «هّبر دبع نب ٍديز نبرهللا دبعو ( مصاع نب دي

 . صاخشأ ِةّئسِل مس د

 0 رز َْذِ 2 نسأل 9 نمألا : 0 اذه ةفرعم ٌةدئافو

 0 . ًافيعض مُهّضعب ٌنوكي دقو « ًادحاو ٌدّدعتملا

 . ٌفيِعَّضلا ُقّنوُيو

 وأ « ٌباقلألا وأ ٌءامسألا فِتأت ْنأ ّره : ٌفلتخُملاو ُفِلتؤُملأو

 . ًاقطُت فلتختو « اًطخ ُباسنألا

 « ( ٍواولأ حتفو ٍنيّسلا ٍنوكسو ميملأ رسكب ) ُرَوْسِم : كلذ ٌلاثِم
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 ١ ( ةروسكملا واولأ ديدشتو ٍِنيَسلا حتفو ويملأ ٌمضب ) ُرَوَسُم ا

 ةزمهلآ حتفب ) ُديِسَأو « ( ٍديِدْعَتلاب ) ٌمآلسو ( فيفخّنلاب ) ٌمالسو

 نزكشو ١ ِنيَسْلا حتفو ة ةرحبلا هيفي ٠ هيض ء ( ٍنيسلا ٍرسكو
 ءاحلا ٌمضب ) ُديَمْحو « ( ميملأ رسكو ءاحلأ حتفب ) ٌديِمَحو « ( ءايل

 او ؛ ( ٍنيعلآ مضي ) ةذامعو: + هانا ٍنوكسو ميملأ حتفو

 . ( نيعلأ رسكب )

 : فيرحّتلاو بفيحصنلا نم ٌنمألا ا عوّنلا اذه ةفرعم ةدئافو

 : ةفيرعلو « ٍنيقباسلا ريعرتلا ياست ريت : ٌةباشتُملا امأو

 ًاأظفل ِءابآلأ ءامسأ فلتختو )0 لو الفل هَل ةاوُؤَلا ئامسأ يفت فس ْنأ

 ل ل تكلا ناك نإ طقاا

 ٍنامَعّنلا ٍنب حيّرشو ٠ ( مضلاب ) ٍليَقُع نب ٍدَّمَحُمو ٠ ( نيعلا

 نيسلاب ) ٍنامُتلا نب جيَرُسو « ( ةلمهملا ءاحلآو ةمجعُملأ نيشلاب )

 . ٌيراخبلا خويش ْنِم ( ميجلأو ٍةلمهملا

 ل



 كوذتملا

 - 0 هك رح _ يعض و 0 .
 نم ٌرهظف . هفعض ىلع ٌّعمجُم دحاو وار ةاور ام وه : كورتملأ

 : ٍنارمأ كورتملا وار ففصو يف ِفيِرعَتلا

 ؤأ « بذكلآب هماهتإل هفعض ىلع ٌعَمِجُم َيواَولا َّنأ : ُلّوألآ

 0 دا بسلا حاب سا ان

 . مهّولأ ةرثكل وأ « ِهِتلمْعِل )وأ ء قيفلاب تميل وأ < فينحلا

 هوري مل ُهَّنَأ ئنعمب « ثيدحلا ةياورب يواّرلا اذه ٌدارفنأ : ىناّكلا

00 

 : ةلاثم

 . ثيدحلا ٌكورتم اذه ورمعف « ُةنع هللا ىضر تلع

 ركب يبأ نع « َةَدُم ْنع « ٍدَقْرَف ْنع « َئقيقّدلا ةقدص ٍثيدحكو

 : ةنع هللا يضر

 ًافلاخُم يواّرلا ةاور يلا ٌثيدحلا وه : هقيرعت يف ليقو

 ُهاوَر يذلا ٌثيدحلاو . هتهج غ ثري ل1 فورت لون ةدولحملا دعاوقلل
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 مل ادإرز رسال يف هياكل انورعع ةرك 1 تاكا وحلا

 ٍشِحْفِب ًافورعم وأ ع ٌيوبّتلا ثيدحلا يف كلذ وقد ةنم ْرِهظَي

 يف رك ٌفيرعَتلا اذهو ١ يأر لع ِةلْفَغ ٍشحْفب وأ 2 هطلغ

 . ٌيطويٌسلل « ٍبيِردّتلا »

 نيا دعاوقي تر ةراتف 2 ةمولعملا دعاوقلا يف َفلّتخأو

 ها رع فلام ناب قرخأ ةيوسفو »+: ةوووضلاب ةكرشلا ني م ةمولعملا

 . هن نيو

 ًءاملعلا اهطبنتسأ ىلا ٍةعيرّشلا ٌدعاوق اهب َدارُملأ َّنأ : ْبهاّظلاو
 َّنِم ْمَأ باتكلآ َّنِم ثناك ٌءاوس , ٍةعيِرّشلا صوص ْنِم نودهتجملا
 ٍةسيقألا ٌعيمج اهيلع تّرفاضت ام ّيهو . ًاعيمج امهنم ْمَأ « ِةّنُّسلا
 . ةمولعم ةَّدِرْطُم ثحبصأ ئتح

 دّرجم َّنأل . ًاعوضوم ّمسُي ملو ًاكورتم ٌعوَّنلا اذه َيّمُس امّنإو

 . عضولآب ْمكحلا عرسي ال « بذكلاب ماهتالأ

 كح

 . ٌدَهشَتْسُي الو هب ُجتحُي الف « هفعض ةّدْشِل ٍرابتعالا ًطِقاس



 عوضوملا

 ىلإ ٌبوسنملا ٌُبوذكملا ّقَلتْخُملا ٌُربخلا ره : ٌعوضوملا

 « ّيعباتلا ئلإ وأ « َيباحّصلا ئلإ وأ « هيلع ةءارتفآ كي هللا لوسر

 : قولا عونا
 وسفن ٍدنع ْنِم ًامالك ُنمْحَّشلا َعضي ْنأ : ُلَوأل

 . 8ك هللا لوسر لإ ةّبسنيو

 ِهيلإ ةَبينيو ٠ مهريغ وأ ءامكُحلآ ضعبل ًامالك ّدخأي ْنأ : ينال

 ٍدّمعت ريغ ْنِم «٠ عضولأ ةهبُش يف َعقيف ًاطَلغ طَلْغَي ْنأ : تاكل

 ْنَم ١ : ثيدح يف ٍدِهاَّزلا ئسوم نب تباثل َّمقو امك « بذكلل

 . « ٍراِهّنلاب ُةْهجو َنُسَح « ليَّللاب ةتالص ْثرْثك

 « قالطإلاب عضولآب ثيدح ىلع مُكحيف أطلغ ًطلغي ْنأ : عباَولا

 وأ « ٌيباحص ْنع اّمإ « ِلي ْنَِنلا ريغ ْنع ًاحيحص َكلذ َنوكيو

 و
 - مه

 و

 و -
 هيوري
- 

 ا/ ١



 اًمأ . ٌمِهَو وأ أطخ ةعفر َّنإ : هيف ُلاَقُي ام ٌةياغو « ٌةدعب نمف ّيعبات
 . ٌقْرَف فوقوملاو عوضوملا َنيِبف ٠ ًٌطلغف تاعوضوملآ يف ُهّداريإ
 ُيلِصوَملا ٍردب نب صفح وبأ عمجف ٠ ٍظافحلا ُنضعب اذهل هيت ذو
 ٌةّدروأ ام هيف ٌدروأ « يفوقوملأ ئلع يفوقولأ ةفرعم » ُهاّمس ًاباتك
 ريغ ْنع ٌحيحص رهو « اهيف مهِتافَّلؤَم يف تاعوضوملا ُباحصأ

 : عضولأ ئلع ةلياحلا ٌضارغألا

 اهنم « ٌةريثك عضولا ىلع ةلماحلا ٌضارغألا

 مُهّنإف ٠ ضفاوّرلا َّنِم ةئباطخلاك ٠ بهذملل ٌراصتنالا -
 ىف ٌةوعدتبأ ام ئلع اهب َنوُلِدتسي ٌثيداحأ اهولعج ءايشأ اوعضو
 . ٍنيّدلا

 ٌقفاوت ٌثيداحأ عضوب ٠ ءارمألاو كولملا ىلإ ٍبْوقَتلا ُبلط ١-
 . مُهضارغأ

 َنوصاّصقلأ ُهّلَعفي امك « عضولاب قازترالاو بشسكلآ ٌُبلط -*
 . تادحلا ريغصولا مو: كلذ نيد وشّيعتي َّنيْذّلا

 ٌلِدتسي ًاثيدح يتفُملأ ٌمضيف « اهيف أطخلأ دنع ايتفلل ٌراصتنالآ 4
 نب باّطخلا وبأ « َكلذ ٌلعفي َناك ْنّمِمو : اولاق « ُهاوتق ئلع وب
 . ٌيلبنحلا ثراحلا نب زيزعلا ٌدبعو « ةّيْحِد

 ٌثيدحلا ٌعِضوُيف ٠ « ريخلأ ٍلاعفأ يف ٍساّنلا بيغرت ُبَلَط 0

 « هزل ُبتني ْنَم ؛ عضولا نم َعوّتلا اذه ُلعفي ْنَم م دنكأو « َكلذل
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 َّنِم ّوهو َةبرُق كلذ َنْؤَرَي مهتأل , ًارّرض ساّتلا ٌمظعأ ءالؤهو
 « ٍحالّصلا 4 .اورهظأ امب َنوّرتغي َنماَّنلا َّنإو امّيسال « رئابكلآ

 مُهّلهج اَمِإ : َكلُذ مهل َعّوَس يذلاو ٠ مُهنع اهتولّظيو مهب نوقف
 رع ثنكلا م املا عوتسلا ذا لبا مع ْمَعَر اّمإَو « كلذ ةمؤُحب

 جوري يذلا بذكلأ َن نود هنيدو هعرشب ٌرِضِي يذلا ةلئرشا 0

 نا ول لم اكو ' ِهَِكَي هيلع ٌبِذك لكلا نأ اوملع امو « ُهَئيد

 ..رةفويصملت تانايمو اوم رحم تارارم ةيالاحا ارمتفو
 2 اهتونّقَلُيو ٌثيداحأ مُهل ٌعضوتف  دالوألا بيدأت دصق -1

 . كلذ دعب اهّنوٌؤريو اهتّكِص َنودقتعيف

 : عضولأ ِر روهظ ُثقو

 َنوملسملآ ٌقّرْفت ّنيح « ةرجهلأ ّنِم « 4١ » ةنس يف ٌعضولأ َرهظ

 ٌعَدبلا تّرهظو « روهمُجو جراوخو ٍةعيش ىلإ اوقرتفآو ًايسايس
 3 مهيهاذم دييأتل ٌثيداحأ نوقلتخي ءاوهألا لهأ َناكف « ٌءاوهألأو

 . اوعدتبأ ام جيورتو

 : عضولأب َنورهتشملأ
 نب ُرباج : مهنم اوفرُع َنيذلاو « َنوريثك عضولأب َنورهتشملا

 ميرم يبأ نب ُحوُن ةمصع وبأو ؛ ئمعألا ٌدواد وبأو « ٌىفعجلا ل ديري

 00 ا

 لاا



 ٍِنِب دمحم ْنع ّيزاغملاو « هريغو ّيبلكلا ٍنع َريسفّتلاو « ًةاطرأ
 ُهَّنِإ : هيف َليق تح ًاعاّضو ناك كلذ عم هنأ الإ « هريغو قاحسإ
 . َقْدّصلا الإ ءيش ٌّلُكِل ٌمِماج

 ميرم يبأ نب حونل َليق هَ ٍراَمع ئلإ هدنسب مكاحلأ ىور ذقف
 نآرقلا لئاضف يف سابع نبأ نع « ةمركع نع َكل نأ نم

 ٍنآرقلأ نع اوضّرعأ دق َساَّنلا ُثيأر ينِإ : لاقف روس ةروس
 ٌتعضوف « قاحسإ نب ٍدَّمحم يزاغمو « ةفينح يبأ هقفب اولغتشأو

 َنيرٌسفُملا َّنِإ : نوفا لاق َكلْذلو . ةّبسح ثيداحألا هذه
 ٌيدجاولاك ؟ مهريسافت يف ثيداحألا هذه 0 يف اوأطخأ

 تملع دق : َكأل يأ  ٍةروس لك رخآ دنع ٌيواَضيبلاو يرَفْحَم مَّرلاو
 . ميرم يبأ ٍنب حون عضو ْنِم اهلك نأ

 ةالص ِرْضَق يف ًاثيدح ّعَضَو ذقف « َةّيْحِد نب باطخلأ وبأ مهنمو
 . ًاليلد اهل ذجي ملو ىوتف تفأ اذإ ُهَّنأ هتداع ْنِم ٌناكو « برغملا
 ٍدبع ةمجرت يف كلذ ٌلثم لبق دقو : هاون ُقِفاوُي ًاثيدح ٌمضي
 . ٌدادغب ِءاملع رباكأ ْنِم ٌيلبنحلآ ٌيميمّتلا ثراحلا ِنب زيزعلأ

 : ٌعوضوملا ُثيدحلا اهب ُرّيمتي ٌدِعاوق
 : ٍرومأب ثيدحلأ ٌعضو ُفَرعُي

 . ًاحيرص عضولأب هعضاو ٌرارقإ ١-
 ْنع َلأسُيَف « خيش ْنع ٌتّدحُي ْنأك « هرارقإ ةلزنم ُلّزنتي ام -"
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 ٌفرعُي الو « وه: هدلوم لبق خيشلا ٌةافو نوكت ًاخيرات رُكذيف هدلوم

 . ٌهَدنع الإ ٌثيدحلا اذه

 َّنأ ٍناسّللاِب ٌفراعلا ٌفرعَي ٌثيحب .« ثيدحلا ٍظافلأ ٌةَكاكَر “

 . كي يلا نع ًالضف « ٍناسَللا حيصف نع ٌرُدصي ال م مالكلا كلذ

 روم ٍرابتعأب كلذ ريكس ا ًاريثك :٠ ٍديعلا قيقد نبأ لاق

 ظافلأل مهتسرامُم ةرثكل مهنأ : ةلضاخو « ٌيورملأ ئلإ ٌعجرت

 ّنوكي ْنأ زوجي ام اهب َنوفرعي ٌةّيئاسفن ٌةئيه ْمُهَل ُتَّلِصح « ثيدحلا

 . اهنم ّنوكي ْنأ زوجي ال امو « للي يلا ظافلأ ْنِم

 تا ل ا ةكاكر -5

 . ًالصأ ُهّليوأت ٌنكمُي الو « ًالالدتسأو ة ةرورض لقعلل ًافِلاْخُم

 مَدِق وأ « ٍعناَّصلا يفن وأ « ٍنيَّدضلا نيب عمجلأ نع ٍرابخإلاك

 . لقعلا ئضتقُم فالخب عرّسلا ُد ةوزو روحي ل هنأ كلذو «ملاعلا

 ةضقانتو ٌلوقُعلآ ُهَفلاَخَن ُهّتيأر ثيدح ّلُك : ٌيزوجلا نبأ لاق اذهلو

 . ٌعوضوم ُهّنأ ملعأف « ٌلوصألا

 . ةدهاشُملاو ٌنمحلا ٌةٌعفدي امم َّنوكي نأ

 ّمم عامجإلا وأ « ةرتاوتُملآ ِّنُسلا وأ باتكلل ًافِلاحُم ّنوكي نأ -1

 1 . ليوأتلل هلوبَق مدع

 ًاميظع ًادغو وأ « ٍريسي رمأ ئلع ًاديدش ًاديعو َنّمضتي ْنأ

 . ريسي ٍلْعِف ىلع
 ُثسيلو ًاعوضوم ٌّيورملا ٍنوك ئلع ٌةلاد ٌنئارق ّوه امن ُهَّلُك اذهو

 ةمئأ اهيلع ْمُكْحَي مل يلا ثيداحألاب ٌةَّص ةّصاخ يه لب « اهِقالطإ ئلع
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 ىلإ ثيدحلا ٍةبسن ٌةَكِص ثتبث اذإف « ٍنْسُحْلَأ وأ ٍةحّصلاب ثيدحلا

 منهل الو نمحلاو لقعلل هيلع مكحلا يف ٌلاجم الف ٠ . هلك يتلا

 . ىحوُي ٌيَحَو لإ َوُه ْنِإ « ىَرَهلا ِنَع َء قطني ال لي « ٍدعارقلأ
 ِهنادّيؤُي ةدهاشُملاو ّلقعلا َّنإف ٠ ديلإ مالكلا ةبسن ُةَكِص ثتبث اذإف

 اذه َّنِإف ٠ لقعلا ُفِلاَُي ام هيف َرهظ اذإو « هناضفرَي الو ةوق ّلكب

 . ٍةقفاوملا ِكاردإو ٍةقيقحلا ٍةفرعم ْنع لقعلا ٍروصّقِل

 : تاعوضوملا نع فشكلأ ٌبْتُك

 ميهاربإ نب ُنيَسْحلأ ٌظفاحلا فلآ اذه يف لأ نم: لوأ

 « ٌليطابألا » ئّكسي ٌُةّباتكو « ه547» ةنس ا ( ةياقززجلا

 0و
 6 و

 0 قف 1 0000 2 ئَمسُي ةباتكو

 ةريره يبأ كيد وهو « ملسم حيحص ) يف شثيدح عضوب

 يف َنودغي ًاماوقأ ئرت ْنأ ٌكشوأ « ٌّةَّدُم كب ٌتلاط ْنِإ ١ : ًاعوفرم
 . « رقبلأ بانذأ ٌلثِم مهيديأ يف « هتنعل يف نوُحوريورلا طخس

 ٌثتيدحلا اذه َّدجوف ٌيزوجلا نبأ باتك رجح نبأ بّقعت دقو
 . ٍدنسُمل نم ًاثيدح نيرشعو عيد دجوو (ملسم » يف ينْلا

 ُنبأ هيلع ٌدرف ٠ تاعوضوم اهّنأ ىلع هباتك يف ٌيزوجلأ ُنبَأ اهدروأ
 دّدسُملأ ٌلوقلآ » ُهاّمس ٌنصاخ باتك يف ٌيزوجلآ ٍنبآ طلَغ َنّيبو رجح

 . « دّنْسُملا نع ٌّبَّذلا يف
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 هباتك ْنِم جرختسأو ٌيزوجلأ نبأ َبَّقعتف ٌيطويّسلا اج مْ
 ٍنَتُّسلا يف ةدوجوم ا نع يت ةرثك تيا « ضاعوشرملا

 ٌصاخ َِئَصُم يف كلذ َعَمَجبو عضولاب ففصولأ ٌقحتست د ال « ةعبرألا

 0 « ننشلا نع ُبذلا يف نسحلأ لوقلأ »انس

 ٌييطويّسلا تفّئص ّمُث « ( هجام نبأو واد يبأو ّي ٌيئاسّنلاو ٌيذمرتلل )

 ريل حلا الا 113 عرصوملا ل اهيا اشاخ ان
 « ٍةعجارم ئلإ ٌجاتحي ٍثيدح ُلُك يف ُهَبّقعتو ٍّيزوجلآ نبأ باتك ويف
 « تاعيدبلا تكلا » يف ٌيزوجلأ نبأ هيف َبَّقعت ام ٌيطويّسلا ّدرفأ مّن

 . فيتو ثيدح ةئامّتالث ُهَبَّقعت ام ُعُلبيو « ٍتابقَحَتلا ١ يف ُهَر َرصتخأو

 ٌممجف « ه977 » ةنس ئفوتُمَلأ قاّرَع ٍنب ٍدّمحم نب ٌئيلع ءاج مّن

 يف امهيلع ًدازو « ٌيطويّسلا لالجلاو ٌيزوجلآ ٍنبأ تاعوضوم َنيِب
 ٍةعينَّشلا ٍرابخألا نع ةعوفرملا ٍةعيرَّشلا ةيزنت » ٌهاَّمس باتك
 . « ةعوضوملا

 : كلذ نمو « بابلأ اذه يف ُبتكلأ تعباتت من

 ئَنوتُملا ّيدنهلا ٌيَّنَملآ رهاط نب ٍدَّمحمل ؛« تاعوضوملأ ُةَرِكْذَت
 ا ا .2(ه98502 ةنس

 « ةيَّسلا تابهلآ » « ئرْغّصلاو ئربكلأ ٍتاعوضوملا ٌةركذت »

 ةنس فوتملا ٌيراقلا ٍناطلُس نب ٌيلعل « ةعوفرملا ٌرارسألا ١و

 . « عونصملأ 9 ب ئّمست ٌةلاسر ُهلو ( ه٠ ه5١1)

 ٌيناكوّشلا يلع نب دمحم يضاقلل « ةعومجملا ٌُدِئاوفلأ - ١
 . ( ه١٠76١ ) ةنس فوتملا



 ا

 - محلا لع ةرهتشملا ثيداحألاب ةصاخ كثتُك َكانهو

 ا ل »و . « ٌئواَخََسلا ظفاحلل
 اهثيكأ وهو « َتِنولْجَعلا ظفاحلل « ساّنلا ٍةنسلأ ئلع ثيداحألا َّنِم



 رآ

 1 و. و

 ئنعملا يف ٍناَداَضَتُم ٍناثيدح َدِجوُي ْنأ ره : ثيدحلا ٌفالتخأ
 امهيف َرَظنُي ْنأ َوهف ؛ كلذ يف ٌدكُحلآ اَمأ « رهاّظلا بّسحب

 ء امهنع لَدعُي الف ١ «٠ محب هوب امهنيب ْعْمَجلأ نكمأ نإ ١
 عم رك ا لا ل

 هللا كلو + اهمئظب م

 ذقو « ةّضرم هئادعإل ًاببس ء حبحصل ضيرملآ ةطلاخُم ّلعج ئلاعت

 ْنِإ ئلاعت هللا ةرْدقب ُمّبوت د اهّنإف ٠ بابسألا رئاس يف امك َكلُذ ُفّلختي

 « اهِتاذ ْنم اهل َى ريثأت الف ّالإو « َكلذ يف ئلاعت هلا ٌةئيشم ْتَقبَس

 ماكحألا يف لاثمْلأ اذهو ٠ عنجلا يف ئرخأ ةوضعو كانو

 ةٌينوكلأ

 باتك 00 ) )7١/0( ملسمو 754(2) ( 1١67 /1؟) دمحأ هاور )1١(

 . ةريط الو ئودع ال باب « مالسلا ش

 دحاو ثيدح يف يراخبلا امهاورو .ء(9414) ( 1/“15) ٌدمحأ هاور (0

 . ماذجلا باب « بطلا باتك ( ه/0/) ( ١م
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 هلآ َّعَلَب اَذإ ١ : ٌثيدح : ِةّيعرَّشلا ماكحألا يف َكلْذ ٌلاثمو
 ارا تكامل هاتوا يدع ملا رولا نيل
 ةرهاظ ُلَوالآ ثيدحلاف ؛ « ُهَحْنر أ ُهنْوَل أ ُهَمَْط ريغ اَم الإ ُهّسّجَتُي

 ريغ ريغ ةراهط ُهُرِهاَظ يناّثلاو ءال ْمأ ٌءاملأ ٌرّغت  ِنيََلُقلَ ٌةراهط

 ا :قنآ 01 نيتك ذاك ةاوس ٠ ريغتُمل
 . "6 ٍبيِردّنلا ١ يف امك « رخآلاب

 . امُهنيب ٌعمَجلا ُنكْمُي ال ٍناضِراعتُملَأ ٍناثيدحلا ناك اذإ اّمأو -"

 ىلع ٍةلاَدلا هوجولآ َّنِم هجوب رخآلل حسان امُّهَدحأ َّنأ انمِلَع ْنإف
| 

 ةوجوو « امّهنم حجرألاب انذخأ , خستلا تجني ثي مل ْنإو -"

 ةليضف لاق . اهريغو لوصالا ٍبْنُم يف ةلَصُم ةريثك ٌةددعتُم حيجرتل
 َركذ دقو : ؛ ةّينوقيبلأ » ئلع هحرش يف ِنيدلا ٍجاَرس هلا دبع حشا

 . ًاهجو َنيسمخ ْئلإ ّلِصَت اهّنأ « رابتعالا » هباتك يف ٌيمزاحلا

 نوط ويّسلا اهصّخل دقو « هوجو ةرشعو وئام ئلإ ٌيقارعلا اهلصؤأو

 ةريثك هوجو ئلع لمتشي مْسِق ٌلُكو . ماسقأ ٍةعبس ئلإ اهّدرف
 انّه اهركذل ٌلاجم ال

 )١( مكاحلا هاور لوألا ثيدحلاف ء( 1917/7 ) بيردتلا يف اذكه ) ١85/1١ (

 ) 45 ( يف هاورو « ظفللا اذهب ) 457-169 ( ) 185-117/1١ ( اذإ ) ظفلب

 دمحأو 6"(2و 5") ( ١ال/١) دواد يبأ دنع هلثمو « ( ناك )؟/١7

 "هو ( ) :05١و4:١ة1(ء هجام نبا هاور دقف يناثلا ثيدحلا امأو

 )174/1 ()080١ ( هجير ىلع َبَلُع ام الإ ءيش ُهّسْجَنُي ال ءاملا نإ ) ظفلب
 ءانشتسالا نودب يئاسنلاو يذمرتلاو ّدواد وبأ هاورو « ( هنولو هيعطو .
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 و م

 ُفُقوَتلا بجو ءام هجوب نيثيدحلا ٍدحأ ٌحيجرت ٌرّذعت اذإو -4

 يتلأ ثيدحلا ٍمولُع عاونأ مهأ ْنِم نفلآ اذه ةفرعم نأ ملعأو

 َنيب نوعماجلا ةمئألا هب ينتعي امّنِإو « اهتفرعم ملاعلا ئلع ُبجي
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 . ةَقيقدلا

 ُهَنِإ : ليق َّنح « ُهنع هللا يضر ٌئعفاشلا ٌمامإلا هيف َفّنص دقو
 ليوأت ١ : ُهاَّمس ًاباتك ةبيتق نبأ فص ّمُث ويف َمّلكت ْنَم ُلَوأ
 ٍهعاب ٍرَصقِل َكلُذ ريغو ٍةنسح ةايشأب ئتأف «٠ ثيدحلا فلتخُم
 باتك يو 1 يف ريرج نب 0 م هان طواضملا تقسو كلذ عرق يركب تقف: 25ه

 هاج! 532 ناخ يوسي دباقلا يالي اراك وعر نانا كتل
 3 ب و 2 ل 0.00 17 «٠ جس « 0و

 ْنِم ةميزُحخ نبأ ٌناكو . ليلغلا يورُيو َليِلَعلا يِفْسَي امب هيف تأ
 ٍناثيدح مَ سيل : لاق ىّنح « نفلآ اذه يف ًامالك ساّنلا نسحأ

 2 2 و 2_2 ها 8 »

 فّلؤأل ينتأيلف « كلذ ْنِم ًائيش َدَجو ْنَمو . هجو َّلُك ْنِم ٍناضراعتُم



 لله را

 ٌدَّرَت نمو هئباور لّبقُت نَم ةفرعَم

 دقو « ٌطباَّصلا ٌلدعلا وهو « هتب هتياورو هنيد يف ِةَقّثلا ُدِبح لَبَقُي و

 . حيحّصلا ئلع مالكلآ يف ٍطبّضلاو لدعلأ ٌُفيرعت َمّدقت

 : عدبلا لهأ ْنع ِةياوّرلا ُمكح

 ةتعدب ثناك ْنِإ اًمأو « ًةرّْمكُم ُهّتعدب ثناك ْنِإ عِدتبُملآ ةياور ُدَرُ
 »ع و 5 ا . و

 ةيعاد نكي نلو َبِذكلأ ٌلِحتس ال ٌناكو ءّرفكلا ُبِجوُن ال
 .٠ ةتياور ٌلبقتف . هبهذمل

 :ليدعتلاو عرخلا ثياوم
 « بيذهّتلا بيرقت » هباتك يف رجح نبأ ظفاحلا فر دقو

 . ةبترُم ةرشع يتنثأ اهلعجف ٠ « ليِدعّتلاو رجلا ٌبتارم

 ُبتارملأ اًمأف : لاق

 : ةناقلا + اهلا

 ريركتب وأ ع ساّنلا ّق ٌقثوأ ك َلعفأب اّمِإ ُةُحدم َدكأ ْنَم : ٌةيِناَنلاو

 . ًظِفاَح 0

 هم ١



 - ص - 2 5

 © وأ « تبت وأ ءٌنِقتُم وأ « «ةقث١ ك ٍةفصب ٌدرفأ ْنَم : ةئلاّثلاو
 وتخاو نع

 . لذدع

 وأ .ء«ٌقودص» ك « ًاليلق ُهَلْبَق ْنَّمع َرُصَق ْنَم : ٌةعبالاو 2 © 0

 . ُسأب هب سيل وأ « هب َسأب ال

 عرس ٌقودص» ك « ًاليلق كلذ ْنع ٌرّصق ْنَم : ةسماخلأو
 0 وأ ٠ ٌءيِطخُي وأ «ٌماهوأ ُهل وأ «ٌمِهَي قودص وأ «« ٍظفحلآ

 ءاوهألا لهأ َكلذب ٌقَحلُيو  ِهِرْمَع رخآ ل ٌلتخأ قاع وحاب

 . عدبلأو

 هيف ثْيثي ملو « ٌُليلقلا الإ ثيدحلا َنِم هل سيل ْنَم : ٌةسداسلاو
 ُثيح « ٌلوبقَم ١ : ظفلب ٌةراشإلا هيلإو «هلجأ ْنِم ةثيدح كري ام
 . « ثيدحلا ند ١ فّآلإو « « ٌعَباتُي

. 
 هك

 هيلإو « ْقَنَوُي حلو ٍدحاو ْنِم ٌُرثكأ ُةنع ئوَر ْنَم : ٌةعباسلاو

 . «لاحلا ٌلوهجم » وأ« ٌروتسم) ظفلب ٌةراشإلا

 ْنِإو ٌفيعضت هيف ءاجو ٌدْبتعُم ٌقيثوت هيف ْدَجوُي مل ْنَم : ةنماثلاو |
 . « ٌفيعض » ظفلب ًةراشإلآ هيلإو « ْنيِي سس

 هيف لاقيو 50000

 .«ٌلوهجم»

 لاقيو « حواقب كلذ عم َفّمُصو ًةتبلأ ّْنوُي مل ْنَم : ٌةرشاعلاو

 . « ًطِقاس » وأ « ثيدحلأ يهاو » وأ « « ثيدحلا ٌكورتم » هيف

 اًمهَتُم ١ هيف لاقيَو « بذكلآب مهن ِنَم : ةرشع ةيداحلاو

 . « بذكلاب مهتم
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 عضولاو بذكلأ هنأ يلف قلطأ نع : ٌةرشع ةيناشلاو

 .«ٌعاَضو» و« ٌباَّذك ١ك

 ا لا يبا نبأ لعتج ذو .: تلت تلق

 : ماسقأ ٍةعبرأ ىلع مهّنأ همالك ْنِم ٌدافتسُيو . ةبترم ّلُك مكح نيب

 سي

 لمعلل ًاحلاص ٌنوكيو « هيف َُظنُيو مهثيدح ُبّتَكُي نَم : يناّنلاو
 . بقانملاو لئاضفلا يف

 ٍرابتعالل ًاحلاص نوكيو : مهثيدح ثنكي ْنَم : ٌتلاَّثلاو

 :٠ ديفعتت الو هياتعتت :مالو : مهكيدح تنك ال نم : ٌعِباَّرلاو

 ا ل ل دزالا ملا

 . يباَسلا

 ةعبارلا ةبترملا ٌلهأ مهو « قدّصلاب َفِصُو ْنَم : يناثلا ٌمسقلاو

 . ةسداسلاو « ةسماخلأو

 ًافغض ) ففعّضلا وأ ةلاهجلاب َفِصُو ْنَم : ُلاَّثلا ُحسقلأو
 . ٍةعساتلاو ٍةنماثلاو ةعباسلا ٍةبترملا ُلهأ مّسو « ( ًالّمتحُم

 وأ عضّولأ وأ « وب ّمِهَّنَأ وأ بذكلاب َفِصُْو ْنَم : عبارلا م 2 و

 ةبترملآ لهأ مهو « ةدودرم وأ ثيدحلا ٌكورتم هنأ وأ « هب مهن
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 ناك امف ِةباحّصلا ٍدعب ْنِم ثاجرّدلاو : ٍركاش ٌدمحأ ٌحيشلا لاق
 يف ُةُبلاغو ئلوألا ةجردلا ّنِم ٌحيحص ٌُهئيدحف « ةئلاثلاو يناثلا ّنِم
 َّنِم ٌحيحص ٌةثيدحف « ةعبارلا ٍةجردلا َّنِم ناك امو « ِنيِحِيحَّصلا

 « ٌدواد وبأ هيلع ٌتَكْسَيو ٌييذمرَتلا ُهْنّسحُي يذّلا وهو « ةيناثلا ةجردلا
 ةجردلا نم ناك امم ُةقرط ثددعت اذإ الإ ٍدودرملا َنمف اهّدعب امو
 ناك امو « هريغل ًائَسَح ديصيو َكلْذب ْىَوَقَتِِم ء ةسداسلاو ةسماخلا

 « فعَّضلا تاجرد يفالتخأ ىلع ٌفيعضف « اهرخآ ئلإ ٍةعباسلا َنِم
 . عوضوملا ئلإ ٍركُْملآ َّنِم
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 2 ووو ع2

 َنساحمو قالخألا َمراكَم ُبسانُي ٌفيِرَش ٌمْلِع ثيدحلا ُمْلِع
 ْنِم ال ةرخآلا مولع نم رهو « قالخألا :ىواسم فاني ويلا

 ْنِم ٍءيش ة ةدافإل وأ ثيدحلا أ عامسإل يّدِصَتلا ٌدارأ ْنَمَف ٠ اينّدلا مولُع

 نم هّبلق زهطُيلو «٠ 0  ِهمولَع

 . ةسايّلا بح َةِيلَب زذحيلو « اهساندأو ةيوينُدلا ضارغألا
* 

 يدصتلا هل ةفتسأ «ُهَعَلِب اذإ يذلا ٌّنّسلا يف تفلتخأ دقو

 ُهَنِإ ةلوقن يذّناو : حالّصلا نبأ لاق ٠ باصتنالاو ثيدحلا عامسإل

 يأ يف هرشن ل و هتياورل يّدصنلا ُهل ٌبِحّبسأ « ُةّدنع ام ىلإ جيتحأ م

 . ناك ٌّرِس

 نع كاسمإلا هل ئغبنأ ُتّدحُملا ُهَعلب اذإ يذلا ٌعّسلا اًمأو
 « فرَكلاو مّرهلا َّنِم هيف هيلع ئشْخُي يذلا سلا رهف « ٍثيدحتلا

 يف ُساّنلاو « هئيدح ْنِم سيل ام يوريو طِلخَي ْنأ هيف هيلع ٌفاخُيو

 ٌتَّدَح دقو  ملرعا فالتخأ بّسحب نوتوافتي ٌّنّسلا هذه غولُي

 « َةَمالَكْلا مُهتبحَصو ٌقيِفوََتلا مهدعاسف ١ َنيِنامّعلا نس دعب ةعابج

 ّنِم ئفوأ يبأ نب برهللا دبعو « دعس نب ُلْهَسَو « ِكلام نب ُسنأ مُهنم
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 ٍددع يف ِدْعَجْلأ نب ل

 ١ يوخبلا مساقكا وبأو « ةقرع ني ٌرسحلا متو «قنس فام ءافيسأ

 هللا يضر 2 1 بيّطلا وبأ يضاقلأو  ٌئميَجعْل دا وبأو

 و كلذب ةنم ئلوأ َوه ْنَم ةرضحب َتدحُي ال نأ ثّدحملل يغبنيو

 ةيانِع ُهل وأ « هب ُملعأ ٌةَريغ َّنأ ُملْعَي ام نم َسِمَتلَأ اذإ ًاضيأ هل يغبنيو

 رشن ئلع ًاصيرح ْنكيلو « هيلع ٌلّديو هبلإ َدِشرُي نأ « ةنم رثكأ وب

 هللا يضر كلام ءاقرلا ناكل آو « هرجأ َليزج اندم وارشلا ةّنّسلا

 َكلُذ يف ُهلو « ٍثيدحُتلا سلجم بادآ ةاعارُم يف ٌةودُق ُهَنِإف ء ةنع

 مار روش حف انا

 : ثيدحلا بلاط ٌبادآ

 لصد ُهَدْحَتي ْنأ ْنِم رذحلاو صالخإلا ٌُقيقحت : هيلع ام لو

 ّبلط ْنَم : ةملس نب ُداّمح لاق « ةّيوينّذلا ضارغألا َّنِم ٍءيش ئلإ

 . هب َركُم للا ريغل ثيدحلا

 قالخألاب ِكّْسَمَنلا يف َدهتجي ْنأ ثيدحلأ بلاط ىلع ُبجيو

 اذه َبلط ْنَم : ُليََتلا صاع وبأ َلاق « ةّيضرملا بادآلآو ِةّيكّزلا

 ! ساقلا ويش ةركي نأ جيف «رومألا نلعا تلظ دف +: تينجلا

 ثيداحألا َّنِم ةٌْعمسي امب لمعي ْنأ ثيدحلا بلاط ئلع ُبجيو

 َكلْذف « ٍةحلاَّصلا ٍلامعألا َنِم امهريغو « حيبسُنلاو ٍةالّصلاب ةدراولأ
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 اوُدأ ثيدحلا باحصأ اي : ٌئفاحلأ ٌرْشِب ٌمامإلا لاق ٠ ثيدحلا ٌةاكز

 ةسمخب « ٍثيدح ىتئام ّلك ْنِم اولمعأ . ثيدحلا اذه ةاكز

 . هب لمعأف « ثيدحلا ظفحت ْنأ تذرأ اذإ : ٌعيكو َلاقو « ٌثيداحأ

 َكلذف . ةنم ٌعمسي ْنَمو ُهَحيش ّمّظعُي ْنأ ثيدحلا بلاط ئلعو

 ُثيحب ٌلّوُطُي الو هيلع َلِقْتُي الو , ملعلاو ثيدحلا ٍلالجإ ْنِم
 مو 0
 . هرجضي

 َنِم هناوخإ ئلع ُعَمْسَي امب َلَخْبَي ال نأ ثيدحلا بلاط ئلعو

 مولا َنِم َكلُذ نإ ءّوه َعمس ام ىلع ٌلوصُحلأ ُمُهَ ةكتاف يلا باطلا

 ٍةكرَب ْنِم : كلام ٌمامإلا َلاق « ِءاعَضْولَ ِةَبلّطلا ُةَلَهَج هيف ٌعقي يذلا
 . ا هوم هدانإال تيدا

 عيشلا هل د ع ل

 0 : حيشلا لاق ؛ يتوكل مُهّنِإ : ُبِلاطلا
 دا ل وو ا وعم

 نم ل يالا ا لا

 ِهيْلفت مدعو هِئاقب بابسأ ئوقأ نم ُهَظّمحتي امب ةركاذُملآ َّنإ مّن
 . هباهذو

 ةتايح َّنإف « تيدحلا اوركاذت : لاق هنأ ٍدوعسم نبأ ٍنَع ىورُي

 . ُةتركاذُم
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 ٍةاوُرلا خيراوت ةفرعَم

 « ِءاملعلاو َنيئدحملاو ةباحّصلا َّنِم ِةاورلا خيراوتب ٌءاملعلا ٌمتهأ

 رقاب كلر ردم احر ١ مهدي ٍديلاوَمو مهتايفو ةفرعمل

 . عامّسلا ٍةَحِصو « ِءاقّللا ناكمإو ةَرّصاعملا ٍتوبُت يف

 انأو « كلذ ْنِم ةلمجج بابلآ اذه يف اوركذي ْنأ ِءاملعلأ ٌةداعو

 . ٌةوركذ ام كل ٌدِكاَذ

 لا 0 0

0 

 ضيق دقو . حجرألا ئلع بلاط يبأ نب ٌيلع اذكو : ُتلق
 « لوألا عيبر ْنِم ةليل ةرشع يتنثال ئحض نينثالآ َموي لكلا لوسر

 . ةرجهلأ ّنِم ةرشع ىدحإ ةنس

 ةئس لوألا ئدامجج يف ٌهنع هللا يضر ركب وبأ يفوتو

 ءاهاال ةنس ٍةَّجِحلأ يذ يف ٌهنع هللا يضر ُدَمٌعو ء(ه1)
 ةنع هللا يضر ٌخيلعو ها ةنس ٍةّجحلا يذ يف ٌهنع هللا يضر ُنامْتُعو
 . ه٠4 ةنس ٌناضمر رهش يف
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 , ةنس َنيتس ِةّيلهاجلا يف اشاع ِةباحّصلا ّنِم ناصخش : ينأَنلا
 : امُمُدحأ ه55 ةنس ٍةنيدملآب اتامو « ةنس َنيتس مالسإلا يفو

 بق ةبعكلا يفوج يف ةدلوم ًناكو ٠ نع هلا يضر مازج نب ميك
 . ةنس ًةرشع ٌتالثب ليفلآ ماع

 لَك شاع ًامارحو ًاتباث هابأو ُهَّنَأ ّقاحسإ نبأ ىور . ُهنع هللا ىضر

 ةنس تام ًاناسح َّنِإ : ّليق دقو . مهريغل َكلُذ ُلثم برعلأ يف
 . نيسمخ

 وبأف : مهنع هللا ضر ةَعوبتملا بمهاذملا ٌباحصأ : ُتلاَّثلا

 ُنبأ وهو ٌدادغبب ه١6١ ةنس تام « تباث نب ُنامعّتلا رهو ةفينح

 ىف فلتخأو ١ ةنيدملأب هاآ/4 ةنس موت . سنأ نب كلامو

 . ه94 ةنس : ليقو ء ه97“ ةنس : َليقف « هداليم

 . ٌرُصِمِب ه١٠ 4 ةنس ٌتامو ءه

 . ه١154 ةنس ٌدادغبب تامو ه١ ةنس َدِلُو : لبنح نب ٌدمحأو

 : ةدمتعملا ةسمخلا ٍثيدحلا بتك ُباحصأ : ٌعبارلا

 ءاه1١10 ةنس َكُْئَتْرَخِب تامو ه94١ ةئس دلو « ٌيراخبلأف

 . ةنس نيتسو نيتتثأ ُةرمع ناكف
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 سمخ نبأ وهو « روباسينب ه١15 ةنس تام ءٌملسُمو

 . هاا/ه ةنس ةرصّبلاب تام « ٌدواد وبأو

 ذِمْرَتِب ه174 ةنس تام « ُيذمرتلاو

 . ها" ٠7 ةنس تام « ٌيئاسّنلاو

 غافتنالا َمظَعو فينصُلا اونسحأ ٍظاَفُحلآ َّنِم ٌةعبس : ُسماخلأ

 ةنس دلو « ُيدادغبلا ٌئنطقّرادلا َرمُع نب يلع نسحلا وبأ

 . ه786 ةنس ٌَدادغبب ٌتامو ء اه

 اها ١ ةنس دلو , عِيبلأ نب دمحم ر هللا دبع وبأ مكاحلا مث 1

 .اه5 ه8: ةنس روب ايتو تاو

 2 ٠ 3 هل ب 2 و .
 دلو « ّرصم ظفاح يدزالا ٍديعس ُنب ٌينغلأ دبع دمحم وبأ َمْن

 . رّصِمب ه504 ةنس تامو ءاهالالا ةنس

 2 هالال5 ةنس دلو ؛« ٌيناهبصألا رللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ مَ 8 2 ريب هو ُِ و و 4

 . ناهبصأب ه١57 ةئس تامو
 ع 2و

 « يِرَمَّنلا ٌربلآ ٍدبع نب فسوي َرمُع وبأ : ئرخألا ٍةقبّطلا َنِمو
 . ه5517 ةنس ةبطاشب ٌتامو « ه4 ةئنس دلو

 . اهب َنفّذَف َقهِئَي ئلإ َلَقْثو ء ه554 ةنس ٌروباسينب
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 لا ل ا و
 . .( حالّصلا نبأ ٌمالك ئهتنآ ) . ٌدادغبب ه577* ةنس تامو

 نيم عطوبشلا لأ نهو ؛ بان رعأ دان وذو : ُتلُق

 ٍدّيس نبأ يو ّيقارعلاو «٠ ٌيقارعلا ذيملت رجح َنبآو « رجح
 ع

 ذيملت ّوهو « ٍديعْلأ قيقد نبأ ٌديملت سأل ديس ٌّنبأو « ِساّنلا

 اهنإف ةدئافلا هذه ْذحف « يرذُملا يرق ٌزوكاو , مالكلا دبع نب رمل

 . ةزيزع
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 و

 ةباحّصلا

 : ٌيياحّصلا تيرعت
 . كلذ ىلع تامو هب َّنمآو لل َىِبَلا يقل ْنَم َّوه ٌئيباحّصلا

 : ٍةباحّصلا ةفرعَم

 ٌئطويّسلا ئريو « ًةريثك ًابتُك ٍةباحّصلا ٍةفرعم يف ُءاملعلا فل
 ٌمامإلا ره مُهّمجارتو ِةَباحَّصلا ًءامسأ َمَمِج ْنَم َلَوَأ َّنأ هللا ةمحر

 : « ةّيفلألا » يف لاق « ٌيراخبلأ

 ةَباَصإلأ يِفو ُيِراَخُبلأ ّوُه ةَباَحَّصلا يف عِماَجْل َلّوأو

 + طقم ةراكيشلا ءامسا منج نك ل ؤ] :ةوضقيا ذا ةوطيو "كلف
 ٌمدقأ ّوهو ٍدعس َنبآ ّنإف الو , مهريغب مهِطلخ نود مهيلع ًارصتقُم
 مجارت « ئربكلا ُتاقَّطلا ٠ هباتك يف َعَّمج « ٌيراخبلا ّنِم
 ىلإ ْمُهَدعِب ْنَم مُهعم ٌركذ ْلِب ٠ مهيلع رصتقي مل ُهّنكل « ةباحّصلا

 وبأو « ْهَدْنَم نبأ « َناَبِح نبأ : ٍةباحّصلا ٍةفرعم يف َبتك ْنَّمِمو
 . َنوُحْتف ٌنبأو « ٌيركسعلاو ءميعُن وبأو « ٌينيدملآ ىئسوم
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 « ٌّربلا ٍدبع نبال « باحصألا ٍةفرعم يف ٌباعيتسالأ » اهنم ٌعوبطملاو

 « يرزجلا ريثألا نبال « ةباحّصلا ٍةفرعم يف ةباغلا ُدْسَأ» و
 يف ةباصإلا » و « يبهذلل « ِةباحّصلا ءامسأ ٌذ ديرجت ١ ةهرصتخمو

 « ًاريرحتو ًاعمج اهذثكأ ّوهو رك ربا طاحلا ( ٍةباحّصلا زييمت

 هنأ هنم سداسلا هزكلا رخآ يف دكذ ذقو « ٍتادّلِجُم ةينامث يف رهو

 ؛ يخارّتلاب هيف ٌةباتكلا تناكو « نس َنيعبرألا وحن وفيلات يف َثكم

 . ةنع ّيضرو هللا ةَمحر « تارم ثالث ِتاَدَرَسُملَأ يف ُهبتكو

 : ةباحَّصلا ةلادع

 َنتفلا سسبال ْنَم « مهُريغصو مُهيِبك « ٌلودُع مُهَّلُك ٌةباحّصلا
 لهأ قافّتاب , اهذهشي ْمل وأ  ةيواعمو ٌيلع َنيب ّبرحلآ ّدهش يأ -
 ٍنِم رثآملآ َنِم مُهل َدّهمت ام ىلإ ًارظنو « مهب ٌنظلل ًاناسحإ ِوَّنُسلا
 ٌباتكلأ ةنع َمهِغيلبتو , ميلاقألا مهجتفو « ٌةَدعب دلك هرماوأ ٍلاثتمأ

 عاونأو ةاكّرلاو ٍةالّصلا ئلع مهتبظاوُمو َساّنلا ٍموتيادهو « َهَّنُِّسلاو

 را راثيإلأو مركلأو ؛ ةعاربلاو ةعاجّشلا عم « تابرقلا

 ةتباث ْمهُتلادعو . ٍةمّدعتُملا ممألا نم وَ ةَمَأ يف نكت مل يلا : ةديمحلا
 ثول هرايتخأو مهتراهط نع هرابخإو « مُهل هللا ليدعتب ول

 تّبجوأل ؛ ةانركذ امم :يش مهين هلوسرورللا نيا ذرت ملول هلا ناغ

 لذبو مالسإلا ةرصُّنو ٍداهجلاو ةرجهلأ َّنِم اهيلع اوناك يتلا ُلاحلأ

 ةوقو ٍنيِدلا يف ٍةحصانُمْلاو ِءانبألاو ءابآلا لتقو لاومألاو « جملا

 مهّنأو ٠ مهتهازنب داقتعالاو ميزات نع ملقا . ٍنيقيلأو ٍناميإلا

 نم ترعحتي نيذلا نلذتعلاو  مهّدعب َنيفلاخلا عيمج نم ٌلضفأ

 نفي



 ريب مه اس
 ل ا ل د

 باحصأ نم ًادحأ ٌصقتني َلجّولا َتيأر اذإ : ةعرُز وبأ لاق
 . ٌّقَح لَك لوسرلا 0 كلذو :: نينو هلا ملعأف ٠ كيرلا لوسر

 ُهَّلُك َكلذ انيلإ ْئّدَأ امّنِإو «ٌقح هب َءاج امو « يح َنآرقلأو
 باتكلأ اوُنِطْبل اًنَدوهُش اوحرْجَي ْنأ َنوديرُي ِءالؤهو « ٌةباحَّصلا
 . 7 يعنأ . ةقدانز ْمُّمو ىلوأ مهب ٌحرجلأو « ةّنّسلاو

 دا عا

 . ( 45/5 ) « ثيغملا حتف » رظنا قف
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 ٍةباحّصلا ِةلادَع ةّلدأ
 عامجإلاو ٍةَنْسلاو نآرقلآ َنِم

 : نآرقلأ َنِم ٍةباحّصلا ٍةلادع ةلدأ

 اره أوكل اطَسَو هَ يتلَعَج َكِإَدَكَو » : ىئلاعت ُهلوق : ُلَوألآ
 0 «أذي ديه هَدلَع ل اوسرلا نوكَيَو ساّنلا َلَع

 4 ساّتلِل ّتَج أهم رحمتك 8 : ىلاعت ةلوق : يناثلا
 . 0٠١[ : نارمع لآ]

 ِراَُكْلا َلَع كانَ هُمََم نذل هما ُلوُسَي دَمحُح» : ئلاعت ُهلوق : ُثلاَّثلا
 . 09 : حتفلا] 4 مكي ءاَحر

 مو هلأ َكْبَسَح ُّىَلَأ اًهمأكِي 8 : ئلاعت ةلوق : ٌعِباَرلا

 . (54 : لافنألا) #َتيموَمْل

 ذإ تيببملا نع ُهَمأ ضر دق : ئلاعت هلو : ٌنماخلآ
 . 114 : حتفلا] 4 َةَرَجَّسلا َتحَح كتوعبإبي

 َنرينهمْلا نم َنوْلَوْأْلا تروفبسلاَو : ئلاعت ُهَلوَق : نِمداَسلا
 ص ري مع سراجس ل

 أوضَرَو مهْنَع هلل ضر ندَسْحِإِي مه هوعبتأ دوعن نذل راصتالاو

1 

 2 ع :
 هك

 ١ نمي كعب

 ةبوتلا] : 1٠١٠١[
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 داسبع ىلع ملسو هلل دمحلا لق 8 : ئلاعت هلوق : عب اع لع دلي هلل دلل لق 8# : /لاعت ُدلوق : ُءباَسلا
 . ِلِكَي ٍدَمَحُم باحصأ ْمُه : ٌنايفس لاق . ه9 : لمنلا) 4يّفْطَصَأ

 : َهَّنُسلا نم ٍةباحّصلا ةلادع ةّلدأ 2 ََ يَ

 ًائيش ٌدِروُنو « ٌةريثك ٍةباحّصلا ليضفت يف ةدراولا ٌُثيداحألا

 : اهنم
 وعسم ا ٌيراخبلا ةاورام : لوألا

 َنْيِدْلا مث نيزك مكدي : اق ُهَنأ لكي َيِبَنلا نع نع هللا يضر

 . 237« مُهَنْولَي

 ْنع « هحيحص » يف َناّبِح نبآو يمر اور ام 0

 8 :نييعأ نعت 5 . ُيِدَعَب آر ْمُهوْذتت َ فاكس

 ْدَقْف ماك ْنَمَو « ْمُهَضَخْبَأ ئِضْعْيبف ؛ ْمُهَصَقْبأ نم ءمَو  ْمُهَبح

 ْنَأ كش ٌكِشْوُي « هللا ىَذآ ْنَمَو هللا ىكآ ذَّقَف ئناذآ : ْنَمَو « ْيِناَذآ
 8 00 « ُهَّدُخَأَي

 ٌيرْذُخْل كيعس يبأ نع ملسمو ٌيراخبلأ ةاورام : ُتلاّغلا

 يفي ال ْنَم باب « روذنلاو ناميألا باتك ( 5546 ) ( 77 /7) يراخبلا )١(
 لضف ُثاب « ةباحّصلا لئاضف باتك ( 158ه ) ( 186 /1) ملسمو رذّئلاب
 ٠ .. مهنولي َنيذلا مث ؛ ٍةباحّصلا

 نابح نباو « 64 باب . بقانملا باتك ( 7857) (5947/6) يذمرتلا (؟)
 .( ال١7١1( )1١86/8

 و1١
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 00 هنأ لكي ّيِئلا نع ُهنع هللا يضر

 ٍدُحأ ٌلْثِم ّق َقَقْنَأ ْمُكَدَحَأ هل ْيِباَحْصَأ ايت

 ا ُهَقْيِصَت الَو ْمِهِدَحَأ َدُم ٌدُم َكَرْدَأ ام «ًابَهُذ

 11 خول 41و دسار محا رو اذ < عال

 لاف لاق ُةنع هللا يضر دج نع ءويبأ نع ؛ ميك

 اَهْمَرْكأَو اَهَدْيَح مت ا نيِعْبَس 0 5 من١ ةلكيرشا ٌلوسر

 ا َّلَجَو رع للا َْلَع

 0 : لاق نع هللا يضر رباج ْنع ُراّزبلا ٌةاور ام : ُسماخلأ
 : َنْيمْلاَعلا َْلَع نياَخضآ واتح اَمَحأ هللا َّنِإ ١ : لكي هللا لوسر
 (©22 . « "”هْيِلَسْرُملاَو نيل

 : ٍةباحّصلا ٍةلادع ىلع عامجإلا نم ليلدلا
 عيمج ليدعت يلع ةعمجم ةكألا' ّنإ َ : حالّصلا نبأ لاق

 0 ءاملعلا عامجإب َكلذكف 0 مُهنم ّنتفلآ ّنسبال نمو 6 ةباحّصلا

 لوق ُباب « ليك ٌيبنلا باحصأ لئاضف ُباتك ( 7577 ) ( ١40/4 ) يراخبلا )١(

 لئاضف ُباتك ( 754٠ ) ( 184/37 ) ملسمو « ًاليلخ ًاذخَّتم تنك ول كلي ّيبنلا
 ْ . ٍةباحّصلا ٌبس ميرحت ُباب « ةباحّصلا

 باتك )1777/0()70١١( ٌيْذمرتلاو )١4601( (551/4) دمحأ ()
 )1١147/5( هجام ٌنباو . َنارمع لآ ةروس نم باب « نآرقلا ريسفت
 . لي دّمحم َةَّمأ ةفص باب « دهزلا باتك ( :588)

 ٌتاقث هلاجرو « راَّزبلا هاور : لاقو ( 171/٠١ ) عمجملا يف ُيمئيهلا ٌةركذ (0
 . ٌفالتخا مهضعب يفو

 . ( 95/4 ) يواخّسلل ثيغملا حتف (5)

 ك/ا١



 مهنوكل َكلُذ ئلع َعامجإلا حاتأ هللا ّنأكو ٠ عامجإلا يف مهب ٌدتعُي

 0ع لق

 مامإو « ٌئووَّنلاو « بلآ دبع نبأ َعامجإلا لئيكح دقو : ُثلق

 . نيمرحلا

 : ةلادعلأ هذه انعم

 ةيصعملا ةلاحتسأو ْمُهل ةمصعلا َتوِبُي « مهتلادعب ٌدارملآ َسيِلو

 ٍبابسأ نع سخي فلكت ريغ نم مهياياور وب كارلا امثإو « ممن

 ثبتي ملو « حواق ُباكترأ تبث ْنِإ الإ « ةيكرتلا بلطو ٍةلادعلا

 ٍنمز يف « هيلع اوناكام 0 لا نحف , ٌدمحلا رللو

 لهأ ُهُركذي ام ىلإ تافتلآ الو « ٌةفالخ َتْْمَي ١ تح هلك هللا لوسر

 0 مع

 ٌءامد َكلِت : هللا ةمحر زيزعلا ٍدبع نب َرمُع ٌلوق ّنسحأ امو

 اذه ئلع ٌجّرختيو . انتنسلأ اهب ُبِضْخَت الف « انقويس اهنم هللا ٌظْفَح

 نم لَ نع ٍدانسإلا يف ليق اذإ هنأ 7+: : ّيهو « ةلأسم لصألا

 مُهّلك ةباحّصلا َّنأل « هنييعتب ةلاهجلا ُدْضَن الو ةّجُح ناك « ةباحّصلا

 . "؟للوبقُم الو ٌيضرَم ُريغ ٠ مهيف ٍنعاّطلا ٌنْعْطو « ٌلودُع

 )١( 1497ص ) حالصلا نبا ةمدقم ( .
  (0ثيغملا حتف ) 5/ ١٠١-١١١(.

 1ا/ال/



 : ٍةباحّصلا َنِم ملسأ ْنَم ُلَوَ

 هللا يضر ركب وبأ : َليقف « ًامالسإ مهلَّوأ يف ُفلّسلا فلتخأ

 هللا يضر ةثراح ُنِب ٌديز : ٌليقو . ُهَّهجو هللا َمّرك ٌنيلع : ٌليقو « ُهنع
 : ٌلالب : َليقو ء اهنع هللا يضر ٌةجيدخ ٌةدِّيسلا : ٌليقو «ُةنع
 . مهنع هللا يضر

 ٍلاجؤلا َنِم ملسأ ْنَم ُلَوأ : لاقي ْنأ ٌعَروألاو : ٍمالّصلا نبأ لاق
 ءاسنلا َنِمو « ٌيلع ثادحألا وأ ٍنايِبّصلا نمو + ركب وبأ رارحألا

 لالب ديبعلأ نمو + قوام نب ديز يلاوملأ نمو د ٌةدّيسلا

0 

 « هتيفلأ ١ ّنمِح تايبأ يف ةدئافلآ هذه ئطويّسلا مظن ذق

1 

 اماظنيثأ ْمُهَمْمَج اوُأَر ذَقَو ًامالشإ ْمُهَلَوأ اوُمَلْخأَو
 يلاوَملا يف ُديزو ْمُهُقيَدِص ٍلاجّولا يف ٌمّلْسَأ ْنَم ُلَوَأ
 ْرَهَتْشأ لالي ٌَقَّولاو ٌىلع زْغّصلا ْيذو ةجيدَخ اسّنلا يفو

 ةباحّصلا ٌدّدع

 هنأ ةعرُر يبأ نع حالّصلا نب َلقن دقف « اًدج ٌريثك ةباحّصلا ُدّدع

 َدِهَش ؟اذه ُطبْضَي ْنَمَو : لاقف لكي ّيِبَلا ٍنَع ىوَر ْنَم ِةَد ّدِع ْنَع لْيَس

 )١( )ةمدقملا 1١6٠١(,
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 ٌنوعبس ٌكوبت ةعم َدهشو . ًافلأ ٌنوعبرأ عادولا ة ةججح هلا
 ةعبرأ 34 ِّّنلا ثيدح ُلاقُي َسِلآ : هل َليِق ُهنأ ًاضيأ ةنع َلقّنو .

 ٌلوق اذه « ةباينأ هللا َلَقلَق ؟اذ لاق ْنَمو : لاق ؟ًاثيدح 0

 ٌعمسو ٌةنع ئور ْنَّمِم كيلا لوسر ٌثيدح يصحُي ْنَمو « ِةَقِداَنَزلا

 ؟ةنم اوعوس َنيأو ؟اوناك َنيأ ٍءالؤه « ةعرُز ابأ اي : هل َليقف ! ؟ ُهنم

 َدهش ْنَمو بارعألآ َنِم امهنيب ْنَمو ةكم ٌلهأو ةنيدملا ٌّلهأ : لاق

 ١ ١ . "7ةفَرَعب ةنم عمسو ُهآر ّلُك « عادولأ َةَِح ُهعم

 ءاصحإلاو ٌدعلاب مُهنع هللا يضر ةباحّصلا ةلطحف َكلذلو

 يف ٌيراخبلا ئور دقو « يداوبلاو ٍنادلبلأ يف مهِقُّرفتل ٠ ٌرذعتم

 : كوبت ةوزغ نع لح ٍةَصِق يف لاق كلام ّنب بعك نأ « هحيحص ٠

 . ٌظفاح ٌباتك مُهْدَّصْسي +ي ال ةيثك لكي هللا لوسر تاحصأو

 : ةباحّصلا ٌلضفأ

 ىلع ِةَنُسلا لهأ َعمجأ : « هييفلأ حرش » يف ٌيقارعلا ظفاحلا لاق

 «ُرِمُع مث « ركب وبأ قالطإلا ئّلع ل يبل دعب ٍةباحّصلا لضفأ َّنأ

 ملو : ٌلاقف « ٌيبطرُفلأ ساّبعلا وبأ َكلُذ ئلع مهعامجإ ! ئكح ْنَّمِمو

 . فلخلا الو فلّكلا ٍةّمئأ ْنِم ّدحأ كلذ يف ففلتخي

 ئكح ذقو « عدبلا لهأ الوب دلا لهأ لاوقاب الاخ الو: لاق

 . كلذ ئلع ٌنيعباّعلاو ةَباحٌصلا َعامجإ هزيغو ٌييعِفاَشلا

 )١( ةركذتلاو ةرصبّنلا رظنا ) 6/7١ ( ٌيواخّسلل ثيغملا حتفو )1١٠١8/4(
 ثيثحلا ثعايلاو ص١18١ .
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 نع ٍروُن يبأ نع انيور « ٍداقتعالا ١ باتك يف ٌيقهيبلأ لاق

 اق ار َنيعباتلاو ٍةباحّصلا ةيضاتعلا تلت ان لا ٌيعفاشلا
 م ٌفلتخأ امّنِإو « ٍةباحَّصلا عيمج ئلع امهميدقتو ٌرمعو ركب يبأ

 مَن ْنِمو ا
 حلا رفا يح دع تالا اع ا كل وا كا م وعاك

 مهنع هللا يضر ةباحّصلا لإ « نم رصع لك يف ةعامجلاو
 211 أ
 . نيعمج

 مهيلع ءايبنألا دعب قلخلا ٌلضفأ لب ٍةباحّصلا ٌلضفأ ّرهف
 ىلإ هتردابُمل قيّدّصلاب َيَمُْسو . "'ريثك نبأ لاق امك « ٌمالسلا
 . مهّلك ِساّنلا ّلبق لكي لوسّولا قيدصت

 ثناك الإ « ٍناميإلا لإ ًادحأ ثوعد ام » : لكلا ٌلوسر لاق

 . 7« معلن مل ُهّنإف « ركب ابأ الإ « ٌةوْبَك ُهل

 00 , باطخلا نب ٌرمع هدعب ْنِم م

 ب لهأ ؟ « ةرشعلا ةّيقب ّمُث ٠ بلاط يبأ نب يلع

 دغا زيدا ءزي قاونفالا ةعيب لها هن ؟ ءيخأ
 رم اع وو

 )١( يسمرتلا ظوفحم خيشلا حرش رظنا ١ يطويّشلا ةّيفلأ ىلع رظّنلا يوذ جهنم «
 77؟7؟ص .

 . 8١ص ٌثيثحلا ثعابلا (9)
 . ( 1٠١8/1١ ) ةياهنلاو ةيادبلا يفو ( 50١ /54 ) هريسفت يف ريثك نبا هاور ()



 : َنولَوألا َنوقباَلا

 َنِم َنولوألآ نوقباَسلا : مهريغ ئلع لضف زم مُهل ْنّمِمو
 0 ةعبرأ لع مهب ٍدارُمْلَأ يف َفلّتخأو ا نيرجاهملا

 ىلإ اوُلَص َنيذلا 4 مه : ليقو ء ٍناوْضَرلا ٍةعيب ٌلهأ ْمُه : ليقف

 تف لبق اوملسأ َنيذلا ّمُه : ليقو « ٍردب لهأ مه : رو هناا
 . ٌيطويّسلا ظفاحلل « يواّرلا بيردت » يف هلك اذه ٌليصفتو ٠ َةّكم

0 

 مخك اج

 : نجلأب َنورْشَبُملآ ٌةرّشعلا
 : مُه جلاب َنورَشِملا ٌةرشعلا

 قيفَر « ةفاحُت يبأ ُنبرهللا دبع رهو « ٌقيدّصلا ركب وبأ -
 ُبحأو « ِةّييدّصلاب ٌيصتخُملا هيَميلَخو « ُةسينأو ٍراخلآ يف لكي يلا
 . لكيرشا لوسر لإ ٍلاجٍلا

 هب هللا َّزعأ يذلا | « َنينمؤملآ ٌريمأ ٌقورافلأ ٠ باطخلأ نب ْدَمُع -"

 ذّلا ُمَهلُملَأ ءرثلا نيد يف ِةَّدَّسلاو ةيريخلاب ٌيصتخملا « ٌمالسإلا

 . هبلقو هناسل ئلع ٌّقحلأ هللا ّلعج

 « ٍةشبحلآ لإ ّرجاه ْنَم ْلّوأ « ٍنْيروُثلا وذ « َناَفع نب ٌنامشُع

 . ّنآرقلا ٌعمج يذّلاو « ٌةكئالملا ُهنم يحتست يذلا

 ةنيدم ٌبابو « ٌبلاغلا هللا فيس ءاببلاط يبأ نب ٌنيلع 5

 . ٍنْمحّولا يدي َنيِب ٍةمايقلأ موي ٍةم ةدوصتخلل ع نع لأ ١ «راعلا
 ئلإ َنيِقباَّسلا ِةينامّكلا ٌدحأ « يفوع نب ٍنمحَولا دبع 5

 لك

 ام



 ةفلخ الست يذلا ئيوتألا ٍلهأ ِةَع َدَّنِّسلا دحأو : مالسإلا

 . ةعكر ساّنلاب ْئَّلص دقو ُةَكردأ َنيح ِكوبت ةوزغ يف كي هللا لوسر

 اا ىلإ َنيقباّسلا ةينامّقلا دحأ « للا ديبع رب ةحلط 1

 مهنع وهو ةكرشلا كوشن يفوت نيذلا ئروُشلا باحصأ ةَنّسلا دحأو

 دوش ةحيلطو رحنلا سلط اكسو 6 ضار

 ْنَم ُلَّوأو ئروّشلا باحصأ َِّنّسلا ٌدحأ ٠ صاقو يبأ نب ٌدعس -
 ثسراف ءرهللا ليبس يف ًامد ٌقارأ ْنَم لوأو ءرللا ليبس يف مهسب ئمر
 ٍنئادملآ ُحِتاف و مالسإلا

 َنيِذّلا ةرشعلا ٌدحأ « ٌيشرقلا ٍليَقُث نب ٍورْمَع نب ٍديز نب ٌديعس ل
 . ضار مُهنع وهو َيفوثو ةّنجلآب ككيمللا لوسر انالوم مهل َدِهَش

 , حاّرجلا ٍنبرهلا دبع نب ٌرماع وهو . حارجلآ نب ةديبُع وبأ -1
 . كلذب لك هةفصو امك « ِةّمألآ هذه ٌنيمأ وهو « نيترجهلأ ٌرجاه

 يذلا ٌْدِصانو « كيرلا لوسر يراوح ٠ ماّرعلا نب ُريبُزلا ٠
 . همأو 0 لوسر ُهاَدَف

 قلك هللا لوسر باحصأ ْنِم ٍةلْمُجَل ٌةّتجلأب ٌةراشبلا تتبث دقو : تلق
 ل لا

 ٍدحاو نطوم يف ًاعيمج مهل ٌةراشيلا تاج ةرشعلا ءالؤه ّنكلو

 يف ٌرمعو  ةٌنجلأ يف ركب وبأ ؛ ةّنجلأ يف ٌةرشع ١ : لك لوق
 رعت يلو لمرلا اور ثيدحلاو مهلك مهتاسو. 6 6

 باتك ("ا/18) (5548/0) يذمرتلاو )١/"١9( )١10,8(, دمحأ هاور )١(

 .فوع نب نمحرلا دبع بقانم :باب «بقانملا

 1م



 نياو قؤط ني دمحا ةجزقأو يفوع نب نِمحَولا ٍدبع بقانم يف

 . ٌءايّضلاو ٌئِنطْفَراَدلاَو هجام

 يف ًاضيأ مهريغ ريشبت ءيجم يفانُي ال ةرشعلا ٌريشبتف : يوانُملا لاق

 . ٌدئازلا يفني ال ٌرصحلا يضتقت ال ٍةغيصب ٍددعلا ٌتابثإ َّنأل « رّبخ ام ريغ

 : مهنع هللا يض ذر ةباحّصلا نم َنوتفُملأ

 375 يملا الا يرتف ةباحلا زكا ره ساط نيرفر دع

 (77« تاتكلا ُهمَّلع َمهّللا ١ : هلوقب هل

 , سابع ُنبرهللا دبع : ةعبس ًاقلطُم ىوتف مُهَرثكأ َّنأ ٌروهشملاو

  َنينمؤملأ ٌمَأ ٌةقي ةقيّدّصلا ةشئاعو ءرللا ٌدبع هنباو « باطخلا نب ٌدمعو

 7 يسلاظ بأ نب قلو جنات ني ديرو هوعسسا نب هلا نصر

 : ًايباحص َنورشع « ئواتفلآ ةرثك يف ٍةعبّسلا ءالؤه َدعبو

 « صاقو يبأ نب ٌدعسو « ٌداعُمو « ئسوم وبأو « ٌنامثعو « ركب وبأ

 كنا 6 ناهلسو : ورمع نب هللا دبعو , ٌسنأو  ةريره وبأو

 « يفوع نب ٍنِمحولا ليعو لاو ( ةحلظاو « ٍليعس وبأو

 . ةيواعمو « ٍتماّصلا نب ابو « ةَعي وبأو ٠ ٍنيَضُ نب ًاارعو

 . َنيعمجأ مُهنع هللا يضر ة ةَمْلَس ٌمأو ٍريِّزلا ُنبأو

 وأ ةلأسم مُهنم ٍدحاولآ نبع ورُ ةعامج َنيرشعلا ٍءالؤه ّدعبو

 نب بأ : مُهنم ٠ ًاّيباحص َنورشعو ةئام مهو « ثالث وأ ناتلأسم

 مهللا» : عع يبنلا لوق : باب «ملعلا باتك (ا/له) (؟1//١) يراخبلا هاور )١(

 .؟باتكلا هملع

 1م



 . ٌدادقملاو « ةحلط وبأو « ِءادرَّدلا وبأو ٠ بعك

 : ٌلاقف ُهّلُك اذه ٌيطويُحلا ٌظِفاحلا َعمج دقو
 ْرَبألا يداهلأ ةجؤّرو ُهلْجَنو ْرَمَْعَو ئواتف مهافؤأ رحَبلاو ع 75 5 2 2 أ ٠ :3 ١ ل 00ر7
 للقتال نورشع مُهَدْعَبو ّيلعو لير دوعسم نبأ مث 1 0 55 با هم ًّ أ هم ثيم 2

 اًدُعْدذق ٍةئام َدْعَب ٌَنورْشِع اًدج اهيف َّلَق ْنَم ْمُهَدْعَبو

 ا
 : ةلدابعلا

 يف اوشاع ( هللا دبع ) ْئَمسُي مهنم ٍدحاو ُلُك ٍةباحّصلا َّنِم ةعبرأ
 . مهيأرب ُنماَّنلا ًدافتساو ٠ مهملع ئلإ جيتحأ ىَّتَح ٍدحاو نمز

 لوق اذه : لاقّيف « ةّيرابتعأ ةميق ٍءيش ىلع مهعامجإل اولعجو
 . ةلدابعلا

 هكا

 ٌنبرهللا دبعو ٠ سابع ُنبرهللا ٌدبعو « ٍريَزلا ٌنبرللا دبع : مهو
 7 00 1 اعلا ٠ هما ا ل 0

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر ص نب ورمع نب هللا دبعو « ٌرمع

 ةلدابعلا مه ريبزلا ُنْبأو ٌرَّمَعو ورْمَعَو سابع ٌءانبأ

 . مهنع ُهتوم مّدقت ُةنأل , مهنم سيل ٍدوعسم ُنِبأو
 نم ( مللا دبع ) ب ئّمسي نم نأ ٍحالّصلا نبأ ٌركذ دقو اذه - ب وس ريهس 8 رسعا ©" 1

 نم ٌعمتجي : ٌييقارعلا َلاقو .ًاسفت )15١( وحن « ٍِةَباحَّصلا
 . لجر 7٠١( ) ٌؤحن عومجملأ
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 : ةباحّصلا نم تام ْنَم ٌرخ 1

 ةلثاو نب ٌدماع ليفّطلا وبأ « ًاقلطُم ةباحّصلا ّنِم تام ْنَم ثخآ
 َمزجو . ''*ملسُم لاق اذك « ةكمب ةرجهلآ ّنم ٍةئام ةنس تام يذلا

 . « ِكَردتسُملا ١ يف ُمكاحلآ ٌءاورو « "”حالّصلا ُنبآ هب

 : ملعلا لهأ ضعب لاق

 ةلئاو نب ٌرماع ٍليفّطلا وبأ هل باحّصلا ّنِم تام ْنَم ُرِخآ

 : ؟9ةقارعلا ًظفاحلا َلاقو .

 ٍةئام َماَع تام ٍليِّطلا وبأ ٍةيْرِم ريغب ًارخآ تامو
 « ّينيدملا نب يلع ُهلاق امك « ٍةمّوكُملا ةّكمب تام ُهَنأ ٌحيحّصلاو

 . امهديغو َناّبِح ُنبَأو

 . 6 هتّيفلأ ئلع هحرش » يف ٌيقارعلا ًٌظفاحلا ٌءاضترأو

 نأ اوركذ ذقف ,, يحاوتلاب ًادّيُم قُم ةباحّصلا نم تام ْنَم ُدخآ اَمأ

 ثالث ةنس َيْفوُت ُهّنِإ ليق « كلام نب ُسنأ مهنم ةرصبلآب تام ْنَم َرِخآ
 ١ ئفوأ يبأ نبرهللا دبع « ةفوكلآب مهنم تام ْنَم ُدِخآو . َنيعستو

 - - كر 3 5

 ْنَم ٌرخآ ّوهو « َنينامثو تس ةنس يفوت دقو « ٌحصألا ٍلوقلأ ئلع

 .جيسملا بنام عاجلا ني اسم )غ0(

 . ( 16١ ) ٍحالّصْا نبا ةمّدقم رظنأ )00
 ةروهشملا هتّيفلأ يف (6)
 ا 2
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 اّشلاب مهنم تام ْنَم ٌرخآو . ٍناوضُرلا ةعبب ّدهش ْنّمم قب
 وهو « نينامثو ٍنامث ةنس يفوت « ٌىنزاملأ ٍرْسب نبرهللا دبع

 وخآ : ليقو « نيتلبقلا ىلإ ئّلص نسم يقب نم ُرِحآ وهو « ٌروهشملا
 ُلَوألآو « ئلهابلا ٍنالْجَع نب ُيَدُص ةمامأ وبأ ٠ ماَّشلاب تام ْنَم
 : صا

 َِج نب ثراحلا ٌنبرللا دبع 2 مُهنم تام نمد ةخاو

 اوفلتخأو . روهشملأ لع َنينامثو تس ةنس يفوت ذقو « ُيديبّزلا
 يفوت دقو « ديزي نب ُبئاَسلا : َليقف « ةنيدملآب تام ْنَم ٍرخآ يف

 ٍلعس نب ٌلهس : ٌليقو « روهشملآ ىلع َنيعستو ئدحإ ةنس
 « كلذ يف يفالخ ىلع َنينامثو ٍنامث ةنس يفوت دقو « ٌيراصنألا
 : ليقو ٠ َنيعبسو نينئأ ةنس يفوت دقو ءرهلا دبع نب ٌرباج : ليقو
 0 +آ اّمأو 1 ل م و ل ل و
 و « ليفّطلا و 5 نأ م هدفت نقف 1 كفيت حان

 . َرمَع ُنبرهللا دبع : هيو ءرهللا ٍدبع نب ٌرباج

 : ٌيقارعلا ٌظفاحلا لاق

 ٍةَّناِم َماَع َتاَم ٍلِئَُطلا نبأ ٍةَيْرِم ٍرِئَعِب ارغآ َتاَمَو

 ٍةَكَمِب ا ٌرباَج ا ٌلْهَسْوَأ ٍةَئْيِدَمْلْاِب ُبِئاَملا ُهَلْبَقَو
 ملا رك

 ةقْوُكْلاِب ئَضَق ئَفْؤَأ ْيِبَأ ُنْبَو ٍةَرصَبْلاب ِكِلاَم ُنْب ُسَمََو

 امك



 : ٍةباحّصلا ثاقبط

 «مالسإلا ىلإ مهتّيقبسأ بّسحب لضفلا يف َنوتوافتُم ٌةباحّصلا

 ٍةباحَّصلا تاقبط يف اوفلتخأ ٍدقو « ٍدْهج ْنِم ٌةولذب ام بّسحبو
 ةرثع نقلا مكاحلا اهلمتو» «تانط نابح يشتت اهلج
 ِهيلإ بهذام ٌروهشملاو « كلذ ْنِم ٌرثكأ مهضعب دازو « ةقبط
 : يه ثاقبطلا هذهو « ٌمكاحلا

 ديار ملا: يركيتلا ور ظقزاك كنب ارقام رت وألا
 ئربكلا ةجيدخ

 باّطخلا َنبَّرمع َّنأ َكلْذو « ِةودَّنلا راد ٌُباحصأ : ٌةيناَنلا
 ىلإ ةكرشلا ٌلوسر لمح « ةَمالسإ َرهظأو ملسأ امل ةنع هللا يضر

 . ِةودَّتلا باحصأب اوُعُس ةكم لهأ ْنِم ٌةعامج ٌةعيابف « ِةودّنلا ٍراد

 « ةثعبلا َّنِم ةسماخلا ٍةنَسلا يف ٍةشبحلا ئلإ ّرجاه ْنَم : ُةئلاَلا
 ةبأرمآو نافع نب ٌنامثع مُهنم « وسن َعبرأو نلاجر َةرَشَع اوناكو

 وبأو ءر ماعلا نب ُربلاو « ٍنوعظم نب نامثعو « ل يللا نب ء دب يق
 « ٍريمع نب ٌبعصُمو < ةملت م ةتأارمآو « ٍدسألا دبع ب َةمَلَس

 ةثالث وحن : اوناكو « ةيناثلا ةّرملآ يف ةشبحلا ئلإ ّرجاه ْنَم مُهّلثمو

 « سيَمُع ثنب ءامسأ ةُأرمآو ء بلاط يبأ نب ٌرفعج مهنم 1
 وبأو «رللا دبع ٌهوخأو « ةبيبَح ّمأ ةتأرمأو ( ٍشْحَج نبرهللا ٌديبعو

 . نيعمجأ مُهنع هللا يضر ٍدوعسم ُنِبَأو «٠ ئسوم

 . ئلوألا ِةَبَقَعلَأ ةعيب ٌباحصأ : ٌةعبارلا

 4ا/ 1١



 ّنِم َنيعبس اوناكو « َِهيِناَّئلا ٍةبقعلا ٍةعيب ُباحصأ : ٌةسماخلأ
 . كلام نب ُبعكو « َةدابُع نب دعس مهنم « ٍناتأرمأ مهعمو ٍراصنألا

 هلك رَكلاو ةنيدملا 'للإ اولصو َتيِذَّلا ٌنورجاهملا : ٌةسداَسلا
 2 - ِ نإ 5

 + دحسسملا نيو ةنيدملا نكذب نأ لبق + ءابَعب

 هللا َلَعَل :  مهيف ةلكيرهللا ٌلوسر لاق َنيِذّلا ٍردب ٌلهأ : ٌةعباَتلا
 . 29« ْمُكَل ْتَْمَغ ْدَقف ْمُتنِش ام اوُلَمْعأ : َلاَقَف ٍردَب لْهَأ ْىَلَع َعَلَطا

 . ٌةيبب دحلأو ٍردب نيب اورجاه َنيذلا ٌنورجاهملأ : ةنماثلا

 ةرجتلا تحت ”اوعياب ' نيدلا "ناونق#لا ةعبب. لهآ © ةعباقلا

 ديس امل ( ةيبيدحلاب ٍناوضَِلا ٌةعيب ثناكو .ةيبيدحلاب

 ٌماعلأ ٌرمتعي ةعي نأ ئلع شير راك حلاصو « ِةرْمعلآ ع يكل لوسر

 . ٍرئبلأ َنِم ٍبرُقلآب ٌةرجشلا تناكو ٌرئب ةيبيدحلاو

 . 7« ِةَرَجّشلا تت َعَياَب ْنَم َراَّنلا ُلُحْدَي آل » : ِدِكت لاق دقو

 . حتفلأو ةيبيدحلا نيب ّرجاه ْنَم : ٌةرشاعلا 00

0 

 مهو « حتفلا موي اوملسأ َنيذلا ٌمُه : ًةرشع ةيداحلا ٌةقبطلا

 مازج نب ميكَحو « برح ُنِب ٌنايفس وبأ مُهنم ٠ شيرق ْنِم ةعامج

 . ًاردب ّدهش ْنَم لضف ُباِب ٠ يزاغملا ُباتك ( "44 ) ( ٠١/0 ) ٌيراخبلا هاور 00(
 يذمرتلاو «ءافلخلا يف :باب ءةنسلا باتك (5701) )5١/6( دواد وبأ هاور (؟)

 :ةرجشلا تحت عياب نم لضف يف :باب «بقانملا باتك ("870) (1946 /4)
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 موي لكك هللا ٌلوسر اوأر ٌلافطأو ٌنايِبِص مه : ًةرّشع ةيناثلا ٌةقبطلا

 « ةَباحَّصلا يف مهٌدادعو 2 اهريغو , عادولأ ةّجح يفو , حتفلأ

 ١ ديزي نب ٌبِئاَسلاو ةريرلا نبآو ناسا ١ ٌنسحلا : مهنم

0 

 هس 5 و
 : ثيدحلا ةياورل ٌنورثكُملأ ةباحّصلا

 - ْئإ 5 ١

 ناك « ِةباحّصلا ّنِم ةعيس كيلا لوسر ثيدح ةياورب رهتشأ

 دقو « ٌّيوبَّتلا ثيدحلا ةي ةياور يف ٌرفوألا ُبيِصّنلاو ذبكألا ّظحلآ مهل

 : :فيالخب فلا ني ودكأ وو نم ةيهت ىلع ٌءاملعلا ٌحلطصأ

 مهو « َنيرثكُملاب َنوّمسُي ةعبّسلا ِءالؤه َّنإف اذلو « ًارثكُم
 و 4 7

 ع ةشئاع ٌةديَّسلا « ِكلام نب ٌسسنأ « َرَمُع ُنب هللا ٌدبع « ًةريره وبأ

 هللا ضر رذخلا دعم وبأ للا دبغ نب ةباجي“  ساتع ةيرشا دبع
 ظل

 ميهاربإ ُنبرُلا دبع يدّيس « ٍراونألا ٍةَعْلَط ١ ٌبحاص مهمظن دقو

 : َلاقف يولعلا

 يي بوكس 2 - 3 4-0 ذا هس 2 , 00

 سّدقملا ٌرباَجَو ةشئاَع ٌلٌسَتأَو ْمُهْرْخَب َنوُؤِيكُملأَو

 '1َرَرّضلا َنِِرَِكُمْلاِب ِيِنِق ٌبَر اَرَمُع ُنْبَآ اَذَكَو ٍسْوَد ُبِحاَص
 1 ةنع هللا يضر ًةريره وبأ , هب ٌدارملآ ٍس ْوَد ٌبحاصو

 )١( راونألا ةعلط .
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 نيمرحلا ُتّدحُم ٌةمَألَعلا ٌمامإلا : انُحيش لاق : تلق
 : هللا ةمحر ُطاَّشَملا ٍدَمحم نب ٌنس> ُحيَّشلا « ِنيِفيرَّشلأ

 ٍدْيِدْرَت ًالب ُمُهْنِم َوُمَو ٍدِيِعَس اَبأ ْهُهُضعَب َداَرَو

 ىلع َلاقف « ٍنيتيبلآ نيذه يف ٌئطويّسلا ظفاحلا ُهُهَعمَج دقو
 : بيترَثلا

 ةمع نك بأ هيلي ة ريترو وأ رَبْخلأ ةياور يف َنورْئكُملاو

 - .هكاو 8 01 3
 ا ةجؤزو ٌرباجو ٌيرذخلأك ُرْخَبلاو ٌُسنأو

 . راصتخأب مهلاوحأو مهرابخأ نم ًائيش ٌركذنسو

20) 

 . ٍطاَّشملا اًيخيشل ٍراتسألا ُم مفر (1)

 0 ٠8 ص يطوُبسلا ُةيفلأ )م,



 < رو /
 ةريره وب

 ( ةنع هللا يضر )

 + ةميسأ

 ُهاّمس ملسأ اّملو « ٍرْخَص َّنب سْمّش َدبع ةيلهاجلا يف ٌهمسأ ناك

 لئابق ئدحإ « ِسْوَد ٍةليبق ْنِم وهو « ٍنْمَحَّرلا دبع كيلا لوسر
 . ٍةفورعملا نميلأ

 ليّللا يف اهُعّضيو اهيلع ُفطعي د ٌةَّرِه ةعمو « منغلأ عزي ناكو
 يزعل انا موقلا نك م اهلا قاري وجلال

 ؛ َرِبيَخ ماع » ةرجهلأ َّنِم ٍةعباَسلا ٍةَنّسلا يف ٌةنع هللا يضر ملسأ

 ئلع ةنيدملا َمِدَقو « ةنس َنيِئالّثلا َّنِم ًاوحن َكاذنيح ُهُرُمع ّناكو
 . للي لوسّولا ٍدجسم َةَّقُّص َنكسو « ٌربيخ ْنِم َعّجر َنيح ل ينل
 يفايضأ ٠ زدابعلاو ملعلا لمأ ءَةَّمٌّصلا لهأ فيرع حعبصأو
 ٌباحصأ مه ْذِإ « ئلاعت هئاوضرب َنيِعّتمَتُمل ادار ا

 سأبلأ يف َنورباّصلا 1 ةةسورلا تانك ايخارق  ةقيرع ةعباج

 ُتنُك ْنإ : ةنع هللا يضر ةريره وبأ ٌلوقي . للاب هه « ِءارّضلاو

5١ 



 ىلع َرَجَحلأ ٌُدّشَأل تنك ْنِإَو ؛ عوجلا َّنِب ضرألا ىلع يدبكب ُدوعأل

 نع ةتلأسف ٍركب وبأ يب ٌرمف مهقيرط ئلع ُثدعق قلو . عوجلأ ّنِم ينطب
 رمع ٌرمف « لفي ملو مف « ينعي لإ هلأسأ ام رمل باتك يف

 عوجلأ َّنِم يهجو يف فرعف « يللا لوسر رم ئَّتح , َكلّذكف

 ةعم ُتلخدف ءرثلا لوسر اي َكييل : ُتلُق « ةريره ابأ : اقف

 ٌلسرأ : َليق ؟اذه مُكل َنيآ ْنِم : اقفل عزت يال هجرت نيل

 ٍةَمّصلا 9 ىلإ قلطناف « ًةريره ابأ اي : َلاقف « ٌنالف َكيلإ هب

 اذإ « لام الو لهأ ال « مالسإلا ٌفايضأ ِةَّفٌّصلا لهأ َناكو « مُهعْدَأف

 < انيق هذه كفن و مهيلإ اهب ّلسرأ « ٌةَقَدَص يللا لوسر ثنأ
 اًملف « َنيعمتجم اولبقأف «٠ اهيف مُهّكَرْشأو اهنم باصأ َةّيدَه ُهْنَءاج اذإو

 ٌبّرشيف َلِجّولا يطعأ ٌتلعجف « 0

 . ةلككرطا ٌلوسر ةتلوان « مهعيمج ئلع ُثيت تأ اذإ َّمح « ئوري ئّتح

 0 لاقف + تيرشف + ترآ : لاقو ًامّسْبتُم يل ُهَس ةَسأر عفرف

 َكّنعب يذّلاو : ُتلُق يح ُبَرشأف « بّرشأ : لوقي َلاز امف « ٌتبرشف

 .©9 ٍةلْضَملآ َنِم بِرشَف لكي ذخأف « ًاغاسَم ٌدِجأ ام « ٌّقحلأب

 2 و

 : ثيداحألا ئلع ةّصرحو ةظفح

 طظفعو لكي هللا لوسر ةبحُص ًةريره يال هللا بيَح ٌدقلو

 ظفَحو « لكلا لوسر ثيداحأ ةاوُر َرثكأ ّناكف « هثيداحأ

 شيع ناك فيك :باب «قاقرلا باتك (1467) (17/4 /7) هلوطب يراخبلا هءاور )١(
 . ايندلا نع مهيلختو هباحصأو 5 يبنلا
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 هذهل هللا ٌةراتخأ دقو « ِةّبوُبَتلا ََّنّسلا نم ةلئاط ًةورث َنيملسملل
 2 . ةّيربلا ريخ : ةوعد ًاقَّقحُم « ةيوق ًةركاذ ُهَبهوف « ةليلجلا ِةَمِهُملَأ

 ل هل ولا ا

 رمش يكف ةررسمملا ذك "ع ينطت لع قق يلا ُتِِحَص

 « مهلاومأ ىلع مم ُمايِقْل ُمِهْلَغْشَي ٌراصنألا ٍتناكو « قاؤسألا يف

 ىَتَح ٌهَءاَدِر طَسَب ْنَم ١ : لاقف « ل

 «6 ين ُهَعِمَس ًائْيَش ئني نلف ٠ لِ ُهَضِيِفَي مَ ٠ يلام َيِضْ

 يدش يقلاوف دكا اهنضق هل ع ةكلدع قت لع يئاّدِر ٌتطَسِبف

 ٍةباحص َمِجرَم ناك اذلو 2010 قلع نم ةفمتم ائيش ندنآ هل « هديب

 . يك هللا لوسر

 ٍتباث نب ٍديز ئلإ ًءاج ًالجر َّنأ « ِكردتسملا » يف ٌمِكاحلأ ئور
 انأ امنيب ُهّنإف « ًةريرُه يبأب كيلع : ٌديز هل ٌلاقف « ءيش ْنع ُهَلأسف
 « هْرُكْذَتو هللا وعدن موي َتاذ ٍدجسملا يف ٌنالُقو ًةريره وبأو ٌسسلاج

 اودوُع » : لاقف انّتكسف « انيلإ َسَلج ئَّنح لكي ُنَنلا انيلع جرخ ْذِإ
 ب يا سر اج سر

 « ةريره وبأ اعد مث « انئاعُد لع نم للا ٌلوسر 0

 ًاملِع َكللَأسأو 0 َكلأس ام كأن ١ 0 َءْمَّللا : َلاقف

 ِتَيِضف اًدِإَف» ىلاعت هلوق :باب «عويبلا باتك )٠١409( (؟/5) يراخبلا )١(

 لئاضف باتك (154) (155/97) ملسمو .4 ِضَنَأْلا يف اوُرِفَتنأَم ٌهرَكَصل

 .ةريره يبأ لئاضف :باب ؛ةباحصلا

104 



 ا : انّلقف "نيل : لكك هللا لوسر َلاقف . ئسنُيال
 . ")6 ْعِسْوَدلا اَهِب اَمُكَفَبَس ١ : لاقف « ئسنُي ال ًامْلِع هللا ٌلأسن نحت

 ا رة لل ينق عم نط دل
 ثيدحلا نع صحي « لالا لش ًاكف ٠ يوب مذعلا ليصحت

 رللا لوسر اي : لاق ُهّنأ ةريرُش وبأ ئور امك « لكلا لوسر ةداهشب
 : ةككرللا لوسر لاق ؟ةمايقلأ موي ٌكِيعافشب ِساّنلا ٌدعسأ ْنَم - هلك -

 لَو دَحأ ف ِثْيِدَحلأ اًذه نَع يِنَلأْسَي آل ْنَآ َةَرَْرْه اَبَأ اَي ُتْنَتَط ْدَقَل »

 يتَعاَفَشِي س انلا دَعْسأ + تيدحلا 1غ كفؤ نم ثنا اعل < كني

 . 27« دينك لبق نم اصِلاح هللا الإ هلإ ال : َلاَق ْنَم ٍةَماَيِقلآ َمْوَي

 يف ُدِهاجُمْلا « فّوصتُمل ٌُدياعلأ ُمِلاعلأ ةنع هللا يضر َةريرُه وبأو
 ِكوبت ةعقوم ل ينل ٍدْهَع يف َّدهش ءرهللا ةملك ءالعإل ٍداهجلا ٍناديَم
 ّدِض قيّدٌصلا ركب يبأ عم تاق « ِةّدَرلا برح يف - هتافو ّدعبو -

 . َكلْذب ٌراشأو « َنيّدترُملأ

 . لكي َتَّنلا نع : نع ةريره ٍيبأ نع دمحأ مامإلأ جرخأ

 3 اًدِإَف ء هللا الإ هلإ ال : اَوُلْوُفَي َّتَح سائلا ليم نأ ُتْوِمَأ ١

 رهثلا ْيىَلَع ْمُهِباَسِحَو 2 اًهقَحِب الإ « ْمُهَلاَوم أَو ْمُهَءاَمِد 0 اًؤمَصَع

 . 9« راع

 )١( (ه85 /”) كردتسملا )50168(.

 ةنجلا ةفص ٌباب ء قاقّولا باتك ( 7٠١4/1 ( )767/١ ) يراخبلا هاور (؟)

 . رانلاو

 .(419:0) (:؟7/؟) دنسملا (*)
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 : امهنع هللا يضر ركب يبأل ُرِمُع لاق « ٌةَّدرلا تناك اًملف : لاق

 : ركب وبأ ٌلاقف ؟اذكو اذك لوقي هك هللا لوسر تعمس ذقو مُهّلِاق

 لاق « امهنيب َقَدَف ْنَم َنَكِتاقَألو « ةاكّرلاو ِةالَّصلا نيب ُقَوقأ ال رهللاو
 5 ًادَشَر كلذ انيأرف «ٌةَعم انلتاقف : ةريره وبأ

 ا ا ا م

 الجو ةباحشلا َن كردأ ملو ةربره يبأ ئلع ْتلَر : 0

 « ةريرُه ابأ ُتفّيضت ثفكضت 1 دعوا زم اجا دعا

 2 : الخ صن : ًاثالث ليلا ةومسقي ةمداحو ةنارغآو ده ناك
 50 زن ظفوي

 َنيعبرأو ةعبس ِعي لوسّولا دعب شاع « َةريرُه يبأ ُرُمَع لاطو
 يف َنيملسملا عجرم َناكف « ِسآّنلا َنيبرهللا لوسر ٌثيدح ُرشني ًاماع

 يف « هيلع ٌمَحَرْتَي ناك َرمُع َنبرهللا دبع نإ ئّتح « ثيدحلا ةياور

 تيدح َنيملسلا ئلع ُظَفحَي ناك : ُلوقيو ء هتزانج

 . ةككرهللا لوسر

 رلعلا لهآ نف جر ةئامنامُت ْنِم وحن ًةريره يبأ نع ئور دقو

 بّتكلأ ٌباحصأ ٌةنع ْىئورو « مهريغو َنيعباّتلاو . ةباحّصلا نم

 يف لت لب ةمحأ مامإلاو 0 «ةيطوم ١ يف كلام ٌمامإلاو « ِةّنُسلا

 ٌيركسعلا بْرَح نب ميهاربإ ٌقاحسإ وبأ َممج ذقو .«هدنسُم »

 )١( ("8/؟)دمحأهاور )8419(.



 يف ُهنم ٌةْحْسُن َدِجّوو « « ًةريره يبأ َدنسُم » ةّيرجه147 ةنس ئّفوتُملآ
 . « ّيبرعلا بدألآ خيرات ١ ٌبحاص ٌركذ امك « اّيكرتب سلزبوك ٍةنازخ

 ةرلع طبخ دوه شنه هلا يضر ١ يراك يأ هجر هللا وقت
 امك اهاّدأف ةتلاقم ّممسو « ِكيللا لوسر ٌثيدح َنيملسملأ

 : هتافو

 هللا كافش : ٌلاقف هيف تام يذلا ِهْضَرَم يف هيلع ُناورَم ّلخد

 جرخ ٌمُّت « يئاقل ٌبِحَأف ٠ م
 ئّتح ٍقوُسلا ّطسو ّعلب امف « ٌناورم

 ٍةينامث نع ة هر
 . كيرلا لوسر ٍثيدح ٍةَمْدِخ يف اهاضق ٠ ًاماع َنيعبسو
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 باطخلأ نب ٌرمع نب للا ٌلبع
 ( امهنع هللا يضر )

 َّوهو هيبأ عم ملسأو « ةّتعبلأ نم ٍةثلاثلا وأ « يناثلا ِةَنَسلا يف َدِلو

 : ٌمَدهاَشَم

 ملف دحأ يف ٌةرشع عبر نبأ وهو ِةئكي هللا لوسر ئلع ضرع

 ٍدَهْشَم َلَوُأ ّوهو « ةّراجأف ٠ قدنّحلا يف هيلع َضرُعو « ُهْزِجُي
 . ةّيقيرفإو ءّرصم َحْنَقو « ِكومريلأو « ةتؤُم ًةوزغ َدِهَّشو « ُهَدِهَش

 . ًايزاغ ّسراف ئلإ َمِدَقو

 فنعأ ضاخ ُثيح « ًاروُفوَم ناك ّيبرحلا ةطاشن َّنأ ئرن اذكهلو

 . ٌنيملسملآو مالسإلآ ٍةايح يف اهغلبأو كراعملآ

1١ 417/ 



 .وو

 ا يم

 ٍةفيرَّشلا ةَبوبتلا سلاجملا ّنِم ًاريثك ٌرضحو « ٍةلاسٌولا بحاص ْنِم
 رجلا نب نإ ”اجسأل دلك يَّنلا لاق ٠ سلاجملا د دحأ يفو

 ' ؟َيِ اَم يِنوْنَدَع «رينُملا لمع َيِهَو ٠ اَهُقَرَو ُطقسَي آل ٌةَرَجَش

 لاق ٠ ةلخّتلا اهّنأ يسفن يف َعقوو « ةيدابلآ ِرَجَّش يف ُنماَّنلا َعقوف
 ء اهب انزبحَأ ءرللا لوسراي : ,اولاقف « ٌثيّيحتساف : هللا دبع

 يبأ ٌتْئَدَحف : للا ٌدبع لاق «٠ «ةَلْخَتلا ّيِح » : كيرا ٌلوسر ٌلاقف
 نأ ْنِم ّيلإ ٌتحأ « اهّنلُق ٌنوكت ْنَآل : لاقف «٠ يسفن يف ّعقو امب

 . هل اعيجشت . ؟”اذكو اذك يل ٌنوكي

 ًاظفاحُم « عرّولآ صلاخ « ملعلا َقيقد « ِةلَأْسَمْلَأ ريثك َناكو

 : ّقحلآا ىف ُةتعاجَش

 هنبال ضرفو «وفالآ ةثالث ٍديز نب ةماسأل ُدمع َضَرَف امل
 ةماسأل ٍضرفت مل !تبأ اي : هل لاق « ةئامسمخو ٍنيفلأ هللا دبع

 ًادهْشَم ةماسأ َدِهَش ام رشاو ؟ةئامسمخو ٍنيفلأ يلو « يفالآ ةثالث

 َتْفَدَص : لاق نا نه اتاع اذهيعس ةربأ ةيحاالاو ١ ٌهنع تبغ

 )١( ّةَّصِقْلا ٌبحاص ّرمع نبأ وه .

 ٌيراخبلا هاور (؟) ) ١/ ) 181 () 47ملعلا يف ءايحلا ٌباب « ملعلا باتك .
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 « كيبأ ْنِم لكي هللا لوسر لإ ّتَحَأ ناك ٌهوبأل ٌُدِهْشَأ ا

 . ٌكنم ئككللا لوسر ىلإ ٌبحأ َرِهّلو

 : نع هللا يضر ُهَعَروو ُهثدابِع

 مل «َقالّصلاب َليَللا يبحُي ناك هنأ َرمع ٍنبأ نع « ال

 : لوقي ّمُت َةالَّصلا ُدواعُيَف ءال : ٌلوقأف ؟انْزَكْس 0 « عفان ايا: لوفي

 ىّتح وعديو ٌُرِفْغتسيف ُدُعّفيف « ْمَحَن : ٌلوقأف ؟انْزَحْس نأ ٠ عفان اي

 و

 َنيب َكلذب َرِهَتْسَ « هنيدل يّنوّتلاو طايتحالا ٌديدش ٌَناكو

 « اينّدلا َكَر هدأ اكان لاق ُهنع هللا يضر رباج نَعف « ٍةباحّصلا

 . امهنع هللا يضر َرمع ُنبرهللا ٌدبع الإ « اهب ّلامو هب ثلام دق الإ

 لإ اورظنت نأ ْمُكَدس اذإ : لاق ًاضيأ ُهنع هللا يضر ٌةنعو

 نبأ ىلإ اورظنأف « اولّدِبُي ملو اورّيغُي مل َنيذلا هلي دمحم باحصأ
1 

 رمألل مزلأ ًادحأ ٌثيأر ام : ثلاق دهن ةشئاع نعو

 نيثالث 0 ال ا حا ع اعل وا م

 1 عفان َلْيَسَف ٠ محل َةَعْرُم ديف ٌلكأي ام ٌرهش هيلع يتأي مث « ًافلأ

 ا ا

 ٌلغتسأ لح « ٌقّدِصَتلاو جحلأ ُدِيكُي كي هللا لوسر َدعب ناكو

 0 لا امّيُر مهدحأ َناكف « قافنإلا ُهّيُح ةقيقر
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 مهَّنِإ :ٌهل ُلاقُيف ءُهَّقتعأ ءٍةنَسَحلأ ةلاحلا ِكلت ئلع َرمع

 ُهل انْعَدَحنَأ للاب انَعَدَح ْنَم : ٌلوقيف « ٌكَنوعّدخي

 ميوله ْمَّسْحَن نأ 1 اوما َتيدَلِل نأ لأ # + : ا ةيآلا هذه رق اذإ ٌناكو

 : ٌءاكْيلأ ُهَبِلْغي تح كب . 1١[ : ديدحلا] 4ِهَّلَأر كِذِإ

 « مِهِعْبَر ىلع ّرم اذإو . كب لكيلا ٌلوسر ُهَمامأ َرِكُذ اذإ ّناكو
 . هينيع ٌضمغأ

 ّلكِل ءوضولا : لاق ؟هلزنم يف ٌمنصي َّناك ام : ٌعفان نع َلِيّسو

 . امُهتيب اميف فحصُملاو « ٍةالص

 الف ٌتيسمأ اذإو « ًءاسملا رظتنت الف ٌتحبصأ اذإ : ٌلوقي ّناكو

 0 ل

 ٌءْيَش هل مِلْسُم ءىرمآ ُقَح ام » : كرش لوسر نع ئورو
 . "16 هَدْنِع َدْنِع ٌةَبْوتُكَم ُهْنيِصَوَو الإ « ِنْيَئلْيَل تي َتَئِبَي ِهْيِف يِصْوُي

 1 ا : لاق مث ««بٍلايل ٌتالث» ةياور يفو
 . يتّيصو يدنعو الإ « كلذ لاق ِلك هللا لوسر تعمس

 تصرحو « ةرخآلاب ايندلا تعاب يتلا ةرهاطلا سوفنلا كلتل ايف

 «ةدايسلا اهل تبتكف « ملعلا ىلع اهصرح نم رثكأ لمعلا ىلع
 . ةرخآلا يف زوفلاو « ايندلا يف ةّرعلا اهل تقّقحتو

 لَك يبنلا لوق باب « اياصولا باتك ( 8”71) ( 186 /" ) يراخبلا هاور )١(

 هدنع ةبوتكم لجرلا ةّيصو

 . ةّيصولا باتك ( 1١/79 (١5770 ) ملسمو

 "و



 ظ : اهيقفو ًايواَر ّرمع نبأ
 َّعمس امك َعمس ام ءادأ ئلع ًاصيرح « ةياوّرلا يف ًادّدشتُم ناك

 . صقت الو ةدايز الب

 باحصأ ْنِم ّدحأ ْنْكَي مل : لاق هللا ةمحتزا_رفعج يبأ نعف

 الو ويف ةيز ال نأ رذخأ انيدح كو لا لوسر نع عمس اذإ يلا

 ْنع ٌنلِدعت ال : باهش نبأ يل لاق ا

 . هباحصأ رمأ ْنِم الو « كي هللا لوسر رمأ ْنِم ءيش هيلع

 0 ها

 خا
 « ٍناكرألا َنِم نمت ال َكتيأر : لاق ؟جيرج َنبآ اي ّنُه ام : لاق

 ُعْبصت َكتيأرو « ةّيتبّسلا َلاعُنلا ُنسبلت َكيأرو « نيّيناميلأ الإ
 « َلالهلا اوأر اذإ ُنساَّنلا َّلَمأ « ةكمب َتْنك اذإ كتيأرو « ةرفّصلاب

 0 تنأ َلهَن هلو

 وع ُاَعتلا ائَأو ٠ ٍنيينامَيلا

 ُ عبصي كيرلا لوسر تيأر 4 0 00 . تام ئتح اهّريغ

 . قات دب 5 5 نكح يب ةقكرلا لوس
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 « هئارآو هتاياورب 00 اًمّدِجي ؟ ةّنِّسلا تك ىف هظاَّنلاو

 لوفي انآ تك ناك نإ نتجت( هوما هقئاؤمو ةازافو

 ُهّرْجَت وأ « يأّرلاب ٍنيّدلا يف َلوقي ْنأ ْنِم ًافوخ « َلِيّس اذإ « يردأ ال

 . ملع ريغب لوقلآ ئلإ ةلئسألا

 ةثافو

 ةليعافأ تفسوي نب جاّجحلا ئلع ٌركنأ ُهّنِإ : لاق هل ىلوم ئكح

 ثكسأ : ٌجاّجحلا لاقف « ُةَعمسأف هيلإ ماقو « ٍريبُزلا نبأ لتَق يف

 ماشلا لهأ ْنِم ًالجر ُجاَجحلأ َرمأ « اوقّرفت اًملف « ٌتفرخ ْذق خيش اي
 ول : لاقف « ٌهدوعي ُجاَجحلآ هيلع ّلخد مث « ِهِلْجِر يف ٍةَبْرَحِب ُةَبرضف

 . ينتبصأ يذلا َتنأ : َلاقف « ُهَقْنَع ٌتبرضل « َكباصأ يذلا ُملعأ

 . َحالّسلا هللا مرح َتْلَخدَأ َموي : لاق ؟فيك : لاق

 ءرِدّقي ملف « مرحلأ نم ًاجراخ ُةّنِفدي نأ ًاملاس ُهَنبأ ئّصوو

 ٍةنس يف كلذ َناكو « ''"نيرجاهملا ةربقم يف « ّحَمب مرحلاب َنِفدف
 . ةنس َنينامثو عبرأ نبا تام موي ّوهو « ةرجهلآَّنِم َنيعبسو ثالث

 ::ةئاباووو ةدانآ

 ١ ٌنامثعو « رمعو « ركب يبأ نعو . ٌرثكأف لك ََِنلا نع ئور

 « ةريره يبأو « جيدخ ٍنب عفارو ١ لبج نب ذاعمو ءّرذ يبأو

 . مُهنع هللا يضر ةشئاعو

 . ٍرهازلا ةهج - ءادهّشلاب ٌمويلأ ةفورعملأ )١(
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 « ٍةباحَّصلا َنِم ٌينّرَملا ٌدَعألآاو « ٌرباجو « ِساَبَع نبأ ةنع ئورو

 ةالرمو( لالي« ريع: ءرقا ةعر»# علاج ربا نحيا ريو

 رب كيعساو «وماع نب. صح و يخ] يورو قمع ىارن ماسأو م عفان

 رثكأ نم مْوَح نبأ ةَّدعو 2 ديثك قلتو ورسم ,ء بّيسملا

 مهنم لحاو َُّك ايت ْنِم َعمِجُي نأ ُنِكمْيو ٠ اقلط اينُق ةباحٌصلا

 هنع َيوُر ْذقف « ثيدحلأ يف َنيرثكملا َّنِم ُهوُدعو . محض ٌدَلجُم

 لب  هيلإ ٍديناسألا ٌحمصأ نمو , ًائيدح ٌنوثالثو ٍةئامّتسو ثيدح افلأ

 نع « كلام  قالطإلا ئلع ديناسألا ّحصأ ءاملعلا ضعب هّدع ُدقل

 هيبأ نع ١ ملاس ْنع « ٌيرهْزلا : ليقو « ّرمع نبأ نع ١ عفان

 . ّرمع نب للا دبع

 ردع 2. هلا ةحو هلق لإ يلق تاكا يلو لإ ٌدحأ اَنِم امو َينوُ
 دي

 0 ل 55 م ل
 كبل كر الا نور دروس يرق ع دن لي ا

 . ّرمع ُنبرهللا دبع « اينّذلا نع هسفنل شيرق بابش

 ا اا

 لير



 كلام نب سن
 ( ةنع هللا يضر )

 . ةرصبلا ليزن ٌيندملأ ٍراجّتلا نب يدع نب مع و رئاع نب ند
 ةفامك قنأ 2 لاقي و 4: ةزرمج إيكو ٠ الذي بويل ُهّمأو

 راصنألا

 ء ٌنامثعو ءّرمعو د ل و كر
 نب سبق نب تباثو  ِءارهَّزلا ةمطافو ء ةحاوَر نبرهللا ٍدبعو

 0ك 9 « دوعسم ٍنبأو ( يفوع نب ِنْمحّرلا دبعو ( ِساّمش

 . قعامجو ٠ «يلس أ  هئأو ٠ يلبج -. نب ذاعشو+« بك نب أو

 وبأو « ةبالق وبأو « مَن ٌناميلّسو « ُنسحلأ ُهنع ئورو
 وبأو « ةحلط يبأ نب ٌقاحسإو « ٍبيِهُص نب زيزعلا ٌدبعو ٠ ٍرَلْجِم
 . ٌليوّطلا ٌدْيَمُحَو « ئنانُبلا ٌثباثو « ٌةداتقو ءرهللا دبع نب ركب

 ع

 ٍديعس نب ئيحيو « ٌنيريس نب ُسنأو « ّنيريس نب دّمحمو و 0 و يس ص و و
 . قافآلا َنِم ٌقئالخو « ٍريِبُج نب ٌديعسو « ٌيراصنألا

 ٌنينس رشع ُةَمدخف « ٌنينس ِرْشَع نبأ ّوهو ةنيدملأ لي ْنَلا َمِدَق
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 عفترأ )2 مداخل ّمُعِن ّناكف « ُهّمِدخيل لي لوستلا لإ ُهُمَأ ُدَتَم و ق 00

 ميش هيف هيف ثنو هتاهيجوتب فأر . بكل هلا نع ظِفَح
 لكي ىلا ًمدخ . . ةيلاثملا لكي نكي تلا ةلماعمو « ةميركلا لكي تيّنلا

 ؟ اذك َتلعف ّمِل : 2 لاف ٠ طق أ 43 هل لاق امف . تام لَّنح

 ؟اذك َتلعف ًالهو

 يف َنوبعلي ٍنابِبِص ئلع دم ئّتح جرخف « ٍةجاحل ًاموي كب هّلسرأ

 ْنِم ٌهافقب ضِبَق دق ككللا لوسر اذإف « َبمّللا ْمُهَكراشف « ٍقوُسلا
 ٌثيح َتْبهذأ « سيَنَأ اي : ٌلاقف ٠ كحضي وهو هيلإ َرظنف « هئارو

 0 رثلا لوسر اي ٌبهذأ انأ « ْمعَن : لاق ؟َكتترمأ

 « هيف ُتْمّلَتحأ يذلا مويلآ ةحيبص َناك امل : ٌةنع هللا يضر ُهنعو
 . .ٍنذإب الإ ِءاسَنلا ىلع ْلْخدت ال : َلاقف ٍةِلككرْشا لوسر ُثربخأ
 . "” ةنم َّيلَع ّدشأ َناك ٌموي َىلَع تأ امف : لاق

 (9هتوادإو نِكِع هلا ٍلوسر ٍلْعَن بحاص ٌناكو

 ُهْلِخْدَأَو « ُهَدَلَوَو ُهَلاَم زيك َّمُهَّللا ١ : َلاقف لكيلا لوسر ُهل اعد
 مللاوف « َةعلاَثْلا وجرأ انأو « نيتنثأ ٌتيأر ْدقف : ٌسنأ لاق . « دنَجلأ

 .يِلَع هقلخش نسح :باب : لئاضفلا باتك )171١( (1/5 /) ملسم هاور )0(

 (1997) (577/) «طسرألا» يفو )44/١( «ريغصلا» يف يناربطلا هاور (؟)
 هيفو «ةقث وهو .«ناميلس نب رفز هيف : ("955/4) «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو

 .هأ .تاقث هلاجر ةيقبو ءرضي ال فعض

 . ءاملل ُذْخَّتُب ٍدلج نم ديغص ٌءانإ ةزمهلا رسكب ٌةواَدإلا (0)
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 ةئاملآ وحن ئلع َنوديزيل يدلَو َدلوو يدلو َّنِإو « ٌديثكل يلام نإ
 . "”ةويلأ

 « ٍةمايقلا موي هل ْغَمْشأ ءٌسنأ َكُمِديَوُح : كك لوسرلل 0
 : لاق ؟ةمايقلا موي َكُبْلطأ َنيأف : لاق , ؟ ُلِعاَف اَنَأ » : لاق
 . ىلع َكَقْلا مل اذإف : ُثلق ٠ , « ٍطاَرّصلا َْلَع يِييلُطَت اَم وأ يل
 دنع َكقْلَأ مل نإف : ُتلق « « ِناَرْيِملَأ َدْنِع اًنأف ١ : لاق ؟ٍطارّصلا

 ّنطاَوَم َتَآلَثلا هذه ءىِطْحُأ ال « ٍضْوَحلآ َدِْع انأف ١ : لاق ؟نازيملأ
 00 « ِةَماَيِقلأ ْمْوَي

 : ةثافو

 وملعلاو ٍداهجلاب ٍةلفاح ٍةايَح دعب ٌةنع هللا يضر ٌسنأ تامو
 َنيب ُهَعم ْتَتِفَُدَف « لكلا لوسرل ٌةَباصِع ٌهَدنع ثناكو وعلا

 هلإ ال ينوُدقل : لوقي لعج « ثوملأ ُهَكَردأ اّملو «هِضيِمَقو ِهينَج
 . ةنع هلا يضر ضُِت ىّبح اهي لري ملف « هل الإ

 « ّنيعستو ثالث ةنس تام « ةرصبلاب ًاتْوَم ٍةباحّصلا ٌرِخآ ّناكو
 . حجرألا ئلع َنينس ثالثو ٍةثام نبأ وهو

 : لاق ةداتق ْنعو

 َمويلأ َبهَذ : ٌيلْجِعلا ٌقّروُم لاق . ِكلام نب ٌسسنأ تام امل

 لئاضف نم ل اضف نم باب : ةباحصلا لئاضف ٌباتك ( (0) . (714١
 . ِكلام نب

0( 0000 
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 ُلُجَرلا ناك : لاق ؟ةريغملأ ابأ اي َكاذ تفيكو : ليقف « ملعلا ُفصن

 انْلُق ٠ ورا ويصر ع اوس يتااسلا اذإ ' ةارخا لقا

 . ةنم ُهَعِمس ْنَم ىلإ لاعت : ل

 : ةنع"للا يضر سنأل ٌةمارك

 ةمارك ُهل هل ٌرهظت نأ هيلع ًاريثك سيل نع هللا يضر سناك ٌبِحاصو

 ىلإ جرخو أّضوتف َماقف « ثشطع ُهَّضرأ َّنأ يكن قف « ٌثامارك لب

 اًملف « « ٌرطملآ ّلطهو ُباحّسلا ماتلأف اعد مّن ' « ٍنيتعكر ئلصف ير

 ُدْعَت ملف ٠ ةظينف !؟ةاينكلا ثقل نيا ظن هلأ لفي كيب 55

 . ِفْيَّصلا يف َكلْذو « ًاريسي لإ ُهّضرأ

 ةانكرت اّمم ٌَريثكلا هل لَك لوسرلا اياصو ْنِم ٍرِكاسَع نبأ ٌركذ دقو

 . ٍةلاطإلا فوخ

 : ٌليقو « ٌةنع ٌيرهُزلا نع « كلام ٌهاور ام هديناسأ ٌحصأو

 « ٌيئاوتسدلا ٌماشِه : ٌليقو « نع ٌيِنانُبلا تباث نع « ٍديز نب ٌداّمح

 . ةنع ةداتق نع

 . هيبأ ْنع « مَدْحَق نب رّبحُملا نب ٌدواد : هيلإ ٍديناسألا ليهؤأو

 . ةنع « شاّيع يبأ نب ٍنابأ ْنع
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 اع نب

 اغ ٍنب يو ل

 ا ها ل

 ردع رو نيس عراب يت باترول

 1 65-050000 000 ئلاعت ِهلوقل َنينمؤملا ْمُأ ّيهو

 يفال « َنِهِريدقتو ّنهِمارتحأ بوجُوو « ٌنهِحاكِن ميرحت يف

 : اهب لكي يلا جاوز
 : ثلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع « ٌيراخبلأ حيحص » يف ًءاج

 ٌتنب ّيهو اهب لخدو « ؟َنينس تس ُثنب انأو للي ْيِنلا ينَجّوزت ١
 : َليقو « ئلوألآ ِةَنَّسلا يف ٍلاّوش يف اهب ُهلوخد َناكو مح
 . ةرجهلأ نم يناثلا



 ئرأ «ِنيوَم ماتم ف ِكُئْيِرَأ ١ : اهل لاق لك يلا َّنأ اهنعو

 فشخ « كتان هذه : ٌلاَقْبَو « رنرع ني "كرس يف كل
 ملل ٍدْنِع ْنِم اذه ُكَي ْنِإ : لد زقان قا نك اذزك اانوع
 . ©"9« هِضْمْي

 ةأرمآ هيكح ثني ةلوخ تلاق ةجيدخ ثيِقوُت امل": ةثلاف'اهتعو

 ل 0
 : لاق « ابيت تئِش ْنإو « اركب َتْمِش ْنِإ : ثلاق « ؟« ْنَم

 ل د«

 ٌكتعَبْتأَو كب ْتّبمآ « َةعْمَّر ُتنب ٌةدْوَس : ثلاق « ؟ُبيَتلا ِنَم : لاق

 تةاجف .4 َّيَلَع اَمهْيِْكْذأَف يِمْدََف ١ : لاق .ٌلوقتام لع
 0 تلاقف ةشئاع ٌمأ - 0

 ككاو لاق .؟ةكربلاو ٍريخلا ّنِم مكيلع هللا لخدأ اذام « َناموُر

 « ثددو : ْتلاق ةشئاع هيلع ٌبطخأ كيلا لوسر يّلسرأ : ثلاق

 اذام « ركب ابأ اي : تلاقف ركب وبأ َءاجَق «تآ ثان: ركب ابأ :يرظتلا

 ثطخأ ليلا لوصي ينلسرأ « ةكربلاو ريخلا ّنِم مكيلع هلل لخدأ

 « ويخأ ُثنب يه امّنِإ ؟ةل ٌحّلصت له : ركب وبأ َلاقف « ةشئاع هيلع

 ِهيلإ يعجرأ : ٌلاقف « هل كلذ ثركذف لكيلا لوسر ئلإ ٌتْعَجرف
 « يل ٌحلصت ٌكتنبأو ٠ َكوخأ انأو مالسإلا يف يخأ َتنأ : يلوقف

 | . ةعطق )١(

 جيوزت باب « راصنألا بقانم باتك (846) ( 767/4 ) يراخبلا هاور (؟)

 . ةشئاع لكك يبنلا
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 . "”ةحكنأف ءاجف . لكي للا لوسر يل يعدآ : لاقف « ركب ابأ ثتأف .

 يفل ينإو - َناموُر مَآ أ 5 : ٌيراخبلأ ةياور يفو :ٍ

 يردأ ال اهتيتأف ٠١ يب ٌتَحرِصف يل ُبِحاوَص يعمو « ٍةحوجأ

 يّنإو « ٍراَدلا باب ئلع ينتفقوأ ئّتح اريح يديب ثذخأف ء ين ةيرت ا

 هب ثكسمف وام ْنِم ًائيش ْثذخأ هت « يسّفَن ضعب ّنكس َّبح هنأ

 يف ٍراصنألا َنِم ٌةوسن اذإف ءّرادلا ينتّلخدأ ّمُت ٠ يسأرو 28

 ينتملسأف « ٍرئاط ريخ ئلعو « ٍةكربلاو ريخلا ىلع : َنْلَقَف ٠ تيبلآ

 . ىَحْض كيرلا لوسر لإ ينْعْرَي ملف «٠ ينأش نم ا
 1 نينم عسا ثنب رضوي انأو ويلإ يتحتسأ

 اذه « نزاع اي » : ًاموي لكي هللا لوسر لاق : لاق ,اهنعو

 رللاةمحخ رو ْمالَّسلا هيلع : ٌتلقف . « َمالَّسلا ِكْتِرَقَب د لْيِرْبِج ,
 م

 : ربو

 ٍةلفاح ٍةايح دعب « ًاعيبر ٌرشع ةينامث ٌوحن اهلو لكي يلا ّتامو
 نإ : ليِق ْىَّنح « ًاريثك ًائيش ةنع ٌثتْظِْفح دقو « ٌريثكلأ اهيف ْتّبَستْكا
 . اهنع هللا يضر اهنع ةلوقنم ِةّيعرَّشلا ماكحألآ َعْبُر

 ى

 .(17؟5()5/١١89551) دمحأ هاور )00

 جيوزت باب « ٍراصنألا لئاضف ٌباتك "8414 ) (؟4/١9) يراخبلا هاور (0)

 . ةشئاع لك ئئبنلا

 : ةشئاع لضف باب 6 بقانملا ٌباتك ( 71/780 ( 7٠١ /5 ) يراخبلا هاور ()
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 : ةوعَّدلا يف اهتناكمو اهُملع

 دّهطتت فيك : ةكيرشا ٌلوسر لأست راصنألآ َّنِم ٌةأرمآ تءاج

 رئَأ اَهب يبق « كم ْنِم ةَصْرِف يِذُخ» : لاقف ؟ضيحلا ّنِم

 ةشئاع اهْنَدَحَأَف ةلرللا ٌلوسر لييحتساف ء مهفت ملف 2” ودل

 . اهْنَمَّلَعو

 ؟َلْسْغلأ بجوي ام « هفوَع ٍنب ٍنْمحَولا ٍدبع نب ةملس وبأ اهلأسو
 ةكيدلا ٌعمسي ٍجوُوَقلآ ُلّتَم ؟ةملس ابأ اي َكّلَتَم ام يردت ْله : ثلاقف

 بجو دقف « َناَتْجَلآ ُناَتْجلَآ ٌرواج اذإ ءاهعم رصيف ّخرصت
 ل

 فالتخأ َيلَع َّقَش ْدَقل : اهل لاقف ٌيرعشألا وسوم وبأ اهاتأو

 : ثلاقف « هب ِكليقتسأ ْنأ ٌمِظعَأل ين رمأ يف لي َيِللا باحصأ

 لجرلا : لاَقف نع ينلآاستف « َكمأ ةنع ًالئاس تنك ام ؟ّوه ام

 ناَبْحلا رواج اذإ : ثلاقف ؟لِزنُي الو نيك « ُهلهأ ُثيصُي
 .©9 كاسّعلأ بجو َدقف « نات

 اذإ اهسفن ةأرملا ِكَْلَد ُباب « ضيحلا ٌباتك ( 8١/١ ( ) 5١4 ) يراخبلا هاور 00(

 0 يضيحلا ّنِم ْثّرّهطت

 . ِكْسِم ْنِم ٍةّصرِف لامعتسا بابحتسا

 اذإ لسغلا بجاو 5 يرهزلا - «أطوملا» يف كلام هاور )00

 .ناناتخلا ىقتلا

 .(قباسلا ردصملا) كلام هاور (9)



 لبي ةلككرشا ٌلوسر ناك : تك ماما د خب ْتَلئتُسو

 ”هبزإل ةككلمأ ناكو « ٌجِئاَص رهو

 : ةّبملعلا اهراثآ

 ْنعو  اهيبأ ْنع تورو « بّيَطلا ٌريثكلا لكي تلا نع تور

 . صاقو ىبأ نب ٍدعسو « ةمطافو « َرمُع

 3 1 تاع 55 9. سا. ا - ؟-

 َّنِم اهنع ئورو « ٍةرشعو نيتئامو ٍنيفلأ ّوحن اهتاّيورُم ثغلبو
 « ئسوم وبأو « ةريره وبأو للا دبع ةئبأو « ٌرمع ةباحَّصلا

 . مُهديغو « ديزي نب ُبِْئاَسلاو « ساّبع ُنبآو « ٍدلاخ نب ٌديزو

 - ١ 2 ع 0 3

 « ثراحلا ْنِب فوعو . موثلك م اهتخأ : ةباحَّصلا ريغ نمو

 ءوجسلا نباديعسو « ركب يبأ نيابي انبأ للا ٌدبعو مساقلأو

 نبأ ةملس وبأو وسو . سبق نب ةمقلعو « ٍلوميم نب ورمعو

 . ٌنوريثك نورخآو « لئاو وبأو  ِنِمحَّرلا دبع

 : اهّنافو

 يهو سابع نبأ اهيلع َنذأتساو « ليل عيقبلاب نفذت ْنأ تثّومأ

 ممثلا ٌدبع اهيخأ نبا اهدنعو « ٍدٌدرت دعب ُهل ٌتنِؤَأف « توملأ شارف ىلع

 ئاَّضلل ةرشابملا ٌباب ء موصلا باتك ( 19477 ) ( 77/1 يراخبلا هاور )١(
 موّصلا يف َةلبُقلا َّنأ ٍنايب باب « مايَّصلا ُباتك ( 5
 . خلا . ةمّوحُم تسيل

 تا اي ا عيب و
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 َمأ اي يرِشبأ : َلاقو « ّسلجو مّلس َحْن  لخدف « ٍنْمحَولا ٍدبع نبأ

 ىلا علو تلا لل ماسلا ١ ين كيلا  َنينمؤملأ

 : تلاقف ٠ كَدسِج ِكُحور َقرافت ْنأ لإ . ُهَبزحو ًادّمَحُم ةّبحألا

 نكي ملو « هيلإ ل ّيَئلا جاوزأ ٌبحأ ٍتنُك : َلاقف . ا

 ثطقسو « هتاومس عبس قوف ْنِم ِكءارب هللا َلزنأو « ابي لإ ُبحْ

 ٌناكف . [4* : ءاسنلا] أ ابيَط اَديِعَصْأ اوُمَّمَمَتَف »8 هللا لزنأف ءاوبألاب كيما

 : تلاقف «٠ « ٌةكَرابُمَل ِكّنِإ للاوف « ِكليبس يف ةّماع ساّئلل ةصخُر

 . اًيسْنَم آيشن ُثنُك ينأ ٌتْدوَول هلاوف « اذه ْنِم سابع ّنبآ اي ينغَد

 ٍنامث ' ةنس ٌناضمر ْنِم ثلخ ةَرْشَع عبس ِءاالثلا ٍةليل يف ثتامو

 اهيلع ىّلصو «٠ َنيسمخو عبس : ليقو « ةرجهلآ َّنِم َنيسمخو

 اهتخأو 2 ٍدّمحم اهيخأ ٍدالوأ ْنِم ةسمخ اهربق يف َلزنو 2 ةريره وبأ

 . ًءامسأ

 : اهيلع ءاملعلا ٌءانث

 َّدَحو هللا اهأي نأ دعب اهّقح يف ُهنع هللا يضر ٌناسح لاق

 : اهَقَذَق نَم لكي لوسرلا

 ُحَطْسِمَو اَوْيِجَه اَوْلاَك ْذِإ ُةَتْمَحو  ُهَلْهَأ َناَك امل ُدَبَع َقاَذ ْنََ

 2 شرعا يِ ةَطخَسَ 4 2 بيلا مجرب اا
 اوُحِضْفَو اَمْرْلَلَح ِءْرُس َيِزاَخَم اَوُمَكَعَو اَهْيِف ثلا َلْوُسَر اَوّذَآَ

 . نيقفانملا ٌسأر لولس نبا ٌيَبَأ ٌنبرهللا ٌدبع وهو (1)
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 ُثنب ٌةقيّدَّصلا ىنثّدح : لاق اهنع ٌتّدح اذإ ٌناورم ّناكو
 . هللا بيبَح ةبيبَح قيّدَّصلا

 يف ًايأر سائلا ّنّسْحَأو مَّلْعَأو « ساّنلا َةقْفَأ ثناك : ٌءاطع ٌلاقو
 . ةماعلا

 ُهنع انْلَأَسَف ٌدمأ انيلع ٌلكشأ امو : ٌيرعشألا لئسوم وبأ لاقو

 . ًامْلِع هيف اهدنع انْدَجو الإ « ةشئاع

 تاهم عيمج ِمْلِع ئلإ اهُمْلِع َعِمُج ول : ُيرهُزلا ٌلاقو
 . لضفأ اهُملَع ناكل « ءاسّنلا عيمج ِمْلِعَو « َنيِنمؤُملأ

 دا عا
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 « فانّم ٍدبع نب مشاه نب بلطُملا ٍدبع نب ساّبع ٌنبرهللا دبع ّوه
 1 ل _- 4 - 00 2 2

 . ساّبعلا وبأ ةتينكو , هلك َيِبنلا مع نبأ

 : ب يللا اينو

 0 ا يف كي يلو رام انأ امنيب : كلت ترحل

 ٠ هر ِكّنِإ ١ : َلاق ءرهملا َلوسَر اي كيل : تلق ٠

 اَم َوُه١ : لاق !؟ءاسسلا َنودلوي ال ٌشيرق ْتَمْلاَحَت دقو فيك : تلق

 ا نا كبل هئضو انف ««وب نيك خضو نِه «ِن وأ

 1 ةندِجَتلَف هب َيِبَمْذَأ ١ : لاق ١ هقيرب هابلأو هللا َدْيَع ةاّمسف

 ّناكو ٠ لل ىلا ئتأ مّن « َمّسبتف ةتربخأف نيناكعلا كيفان تلاق

 نيب ام لبقف دبلإ اق « ل يلا رالف «قماقلا ةيدم المج ًالجر

 هاي لف َءاَش ْنَمَف « يّمَع اذه » : لاق مث « هنيمي ْنع ُهَدَعْفَأو « يي

 )١( ًاميكح ًائيطف ًالقاع .



 َمِلَو» : لاق ءرهللا لوسر اي لوقلأ ٌضعب : : ٌنماَبعلا َلاقف « « هّمَعِب

 . 20« ٌدِلاَو ُهَعِلآَو « يئابآ ُةيِقَبَو يِمَع َتْنَأَو ٠ نوم

 0007 و
 هتّرشاعُم ْنِم دافتسأ ُهّنإف ءولي رغم مرو 6 نسمح نبأ

 2 ُهرْثَأ ئقبأو « هّركذ ىلعأو ودك عفر امم « َريثكلأ للي لوسّولل

 ليلدت َمُعَر : ٌةَلِضاَفْلأ ةقالخأو ٌمَجلآ ُهْب ةيدأ َكلْذ لع دعاسو

 ناكر لاق ثراحنلا نيزك دبع هروب اهيل: هتوخإلو هل لَك لوسرلا

 « ساّبعلأ ينب ْنِم ًاريثكو للا ّدْيِب َدْيِبُعو للا دبع ْفِصَي ةلكئيرشا ٌلوسر

 هديل ةريسيف 4900062 هللا قص ع” كم
 20 مُهلبقيو مهمرتليف , هِرْذَصو ِهرْهَط ىلع َنوعَتب

 ْنِم انل هيوري اميف . قالخألا َكلتو بدألا اذه َرِهاظَم ْحَملَنو

 لكَ يلا ُثيتأ : َلاق ُهنع هللا يضر ُهنَعَف ٠ لكك لوسّولا َعم تفقاوم
 : ُهَءاذِح ينماقأف ينذخأف « هَءارو ُتمُقف « ليّللا رخآ ْنِم يَلِصُي وهو

 كَل ام : لاق فرصنأ اًملف « 2 ُتْمَنَكْنَأ هتالّص ىلع َنلْبقَأ اًملف
 َكَءاذح َيَلِصُي ْنأ ٍدحأل يغبني ام : ُتلُق !؟ُسِنْخَتف يئاذح َكّلعجأ
 . ًاملعو ًامْهَف ينديزي نأ هللا اعدف ٠ ُهّبجعأف ءرثلا لوسر َتنأو

 ١( يف يمئيهلا لاقو 0 « ريبكلا » يف يناربطلا ٌهاور ١ عمجملا «
 ) : ) 777-716/4ٌنسح هذانسإو

 .(١1هالد) (7* 6 )1١/ ريبكلا» 0 لاو 000960 (697/1) دمحأ هاور )00
 نا (؟86/9) ؛عمجملا» يف يمئيهلا لاق

 .(18784) (؟١/4١) ثراحلا نب هللا دبع نع دمحأ هاور (9)

 . ٌتَّخأت (5)



 هل ٌتْعضوف ا كتيب يف كيرا ّلوسر - : لاق ةنعو

 7 أعلا ُمَلَعو ٍنْيَدلا يف ُهْهّشف َدُهّللا ١ : لاقف ًاءوضَو

 3 لإ هلك يلا ينّمض : لاق ُهنع هدنسي 00 ىورو

 ل ا » : لاقو

 باحصأ قف را بلطنلف ٌنالف اي 00 رامالا ص هل

 هد ناك نإ 30 00 َكاذ 0 : لاق

 هيتآف « كلا لوسر ْنِم ُهَعِمَس ذق ٍةكيْللا لوسر باحصأ ْنِم ٍلجّرلا
 َنبأ اي : لوقيف ّيلإ جّرخيف . يهجو ىلع ُحيِرلا يفْسٌتف « هبابب ُسِلِجأف
 ينغلب ٌثيدح : لوقأف ؟ٌكّتجاح ام ؟َكب ًءاج ام « ِِكيللا لوسر ٌجع
 انأ : ُلوقأف يل َتلسرأ الأ : ٌلوقيف لكك هللا لوسر ْنع هيورت ٌكنع
 َنِماّنلا َّنِإ لوّتح ( ٌيراصنألا ) ٌلجرلا َكلْذ ئقبف ذ : لاق « كيتا ْنأ ٌقحأ

 . يتم لقعأ ناك ننفلا اذه : لاقف « يلع اوعمتجأ

 َدعُبو مّلعلل ةريقوتو ةَعضاوتو «٠ ّمجلآ ةَبدأ َكلُذ يف مرنو

 . لي َيِبَنلا جوز هتلاخ ثراحلا ُتنب )١(
 .( 050947 (6/1) و (954()095”١/9)دمحأ هءاور (؟)

 . سابع نبا ٍركذ ُباب « كب ٌيبنلا باحصأ لئاضف ُباتك (117/4()3787) ()
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 َكلذ ٌعَبَْي امب ٍةالابملآ مدعو « ٍثيدحلأ بلط ئلع هصرحو « هرظن

 3507 هارعا ه

 : هتايح ةياهنو هرصب فك

 اك دلل لوس ل يلا وبغر: كدانغلا تسي 3 لاق سات نبأ نع
 تار نقف قلعت كلو قرف رانر ةنم حرق كح اج

 تعليب تح توفي ل نإ امأ « ٌليربج كلذ * لاق ء معن : لاق

 . "'9ُهَملِع ئتؤُيو « ُهَدصب
2 

 نيتسمو نامثا ةننما فوت لح 5 كاد راع يار وع دلو

 نب دمحم ُهَيِلوف « ةكّرابم ًةديدم ًةايح َرّمُع نأ دعب « ةرجهلأ ّنِم
 تام : لاقو « تاريبكت عبرأ هيلع ٌرّبكف ةيفتَحلأ

 . فئاّطلاب َنِفُدو . "ةكألا
١٠ 
2 

 م
 ع

١9 

 ) ت5 3

 ةدالوأ

 ضرألا ىلع ٌيْشَرُق ّلمجأ ّناكو « هدلو ٌدّيس وهو « يلع ُهل َدِلُو
 ناك هبو « هدلو ُدبكأ رهو « ٌناّبعو . ًةالص مُهَرْتكأو مُهَمَسْوَأو

 . ٌلضفلاو ءرللا ٌديِبُعو « ٌدَّمحمو « نُكُي

 ينب ٍدّمحمو « لضفلاو ءرثلا ديبُعو « سابعلل َةّيقَب الو
 . روكُذلا َّنم ِءالؤهو « سابع ٍنيرهللا دبع

 ديناسأب ٌيناربطلا هاور : لاقو ( 777/4 « عمجملا » يف يمثيهلا هركذ )١(

 1 . ٌتاقث ةلاجر
 رهثلا ةجو هملعب بلطي يذلاو نيّدلاو ملعلأ يف خساّرلا ُمِلاعلا وه : ُنِناَبّرلا ()

 . ٌمَّلعم ٌلماع ملاع وهف ئلاعت
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 ُهَلاَق ع ٌباَقْعَأ امهلو :: ءاميسأو ا : ثانإلا نم هل َدلُوو

 . « ِكّردتسملا » يف ٌمكاحلأ

 : هيلع ءاملُعلأ كانَ

 هملع ةرثكل ( رحبلآ ) ئَم ىّمسُي ساّبع نبأ ناك : لاق ٍدِهاَجُم ْنع

 و لاقو كال هذه َرْبَح سابع نبأ ناك : ةئفنحلا نبأ نعو

 ةلثم ةلثم برعلأ يف امو « رمل نياح راما ذيع الع موت : َةَرْكَي

 ًةرسِيَم نب ِكلملأ ٍدبع ْنعو . كلاكو ًالايخو اباشو + املعو افسح

 « لكك لوسولا باحصأ ْنِم ًاخيش * نينامث وأ َنيعبس ٌتْسلاج : لا

 امك وقلا : لاق الإ « ٍنايقتليف سابع َنبآ تفلاخ مُهنم دحآام

 تقديم لاقوأ كلك

 : ةّيملعلا ةايحلأ يف ُهُرْنَأ
 ةقيرط نع ِةيوُرَمْلأ ثيداحألا َنِم َةمَيَق ًةورَت ساّبع نبأ َفَّلَح ذقل

 لوح تتلو ٠ ٍةَمِهَلُملا ٍةدْسْرُمْل راثألاو « ةرداّتلا ِةّيداهتجالا ِءارآلا

 ع « ِهبْذَع ْنِم اولهتو « ِهِضْيَق ْنم اوفّرتغأ نوديرمو ٌعابتأ

 نب ٌديعسو « بئاّسلا يبأ ٍنِب بئاّسلا ئلوم ٌيكملأ ٍرْبَج نب ُدِهاجُم
 نب ٌورمعو ؛ يكملأ حابر يبأ نب ٌءاطعو , ٌيدَسألا ماشه نب ٍريِبُج
 . مهريغو « ٍريبّزلا نب ٌةورعو « بّيسملأ نب ديعسو « رانيد

 وبأو ٠ كلام نب ٌسنأو «َرمُع ُنبرهللا دبع : ٍةباحّصلا نمو
 . ِةباحّصلا ٍدالوأو َنيعباَتلا ّنِم مهريغو « ليفّطلا
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 نب منغ نب بعك نب ةبلعث ٍنِب مارح نب ورمَع نب هللا ٍدبع نب ُدباج

 وبأ : ةتيْثُكو ٠ جرزخلا ىلإ ُهْيسن يهتني « يراصنألا َةَمَّلَس نب بعك

 كح ٌليقو « نطحرلا ٍدبع وبأ : ٌليقو ءرللا دبع

 يبأو « ٌيلعو « ٌرمعو « ركب يبأ ْنعو ٠ يلي يتلا نع ئور
 نب ٍدلاخو ١ رساي نب ٍراَّمعو « لبج نب ذاعُمو ءدخلطو « ًةديبع

 . ةعامجو « ِكيرَّش ٌمأو ١ ٍديعس يبأو « ةريرُم يبأو « ٍديلولأ

 ليو < ليفعو + ننحشلا دنع« ةدالزأ ةنع ئطوزو

 ْنب ورمعو « ٍريِبٌَزلا وبأو كيبل نب ةومحمو « بّيسملا نب ٌديعسو

 نب ٌبُهَوو  ٍردكنُمل ْ نب دمَحُمو « قابلأ رفعج وبأو « رائيد

 يبأ رب كيعسو « ٌئرصَبلا نسحلاو « ٍءانيم ب ديغتلو « ناسيك

 ( ٌيبعشلاو « ةداتق نب ٌرمُع ُنِب مِصاعو « قيتَع نب ٌناميلُسو « لاله

 ع 20 ع
 . حابر يبأ نب ٌءاطعو « ٍريِبّزلا نب ةورعو



 : هَدهاِشَم

 ل « ٍردَب ٌدوهش ٌدارأ

 : لكي ْيِّنلا هل لاق «ةوبأ َلِيُق اًملف ٍدُحَأ ئلإ جرخ َنيح ًاضيأ
 يا اَعَو َكابأ انأ َنوُكَأ ْنَأ ئَضْرَت اَمأ ؟َكيكْي

 راصنألا ني ةيعبشلا عمن ةيناثلا يقتل ديوب.« دهانملا ني كلذ

 . ٍظئموي مُهَرْغصأ ّناكو « اهدنع لكرللا لوسر اوعياب َنيِذَّلا

 كك هللا لوسر ٌرضحف ٠ ربي ْنِم ٌيدوهيل ٌنْيَد هيبأ ئلع َناكو
 ةنم َيقبو ٠ َنيّدلا ئَقوف ٍرمّثلا يف ُهَدِي عضوو « َنيّدلا ٌهءافو
 . ةليوّطلا ةَدُملَأ مهيفكي ام

 عمانجرخ :لاق ءٌهنع «[طوُملا ١ يف ٌكِلام ئورو

 تحت لزان انأ انيب : ٌدباج َلاقف « رامنأ ينب ةوزغ يف هلك هللا لوسر

 ئلإ ّمّلَه ءرللا لوسر اي : ُتلقف ءوكرللا لوسرب اذإ ءقرجش
 اهيف ٌتْسَمَيْاَف "5 ةراَرَع ىلإ ٌُثْمقف بدق . كيرلا ُلوسر َلزنف : ٌّلظلا

 لكيلا لوسر لإ ُهَتبََقو ُهَْرَسَكف ' 3 َوْرَج اهيف َتدَجَوَف « ًائيش
 نم للا َلوسَر اي هب انجرخ : ُتْلُقَف « ؟اذه َكَل َنْيَأ ْنِم ١ : َلاقف .

 ئعرت ُبَهْذَي ٠ ُهرْهَجُن انل ٌبِحاَص انَدْنِعَو : باج َلاقف ةنيدَمل

 ة هل ِنادؤب هيلعو « رطل يف تحذف ذأ م , ُةَثْرَهَجَف ان انَرْهَظ
 ا 5-0

 ؟ِنْيَذه ُدْيَغ ِناَبَْن ُهَل اَمَأ ٠ : َلاقف لكلا ٌلوسر هيلإ َرْظَنْف « اَقَلَح

30 
0 

 مع

 . قلاوجلاك ٌماعطلا هيف ُلَمجُي ءاعو وه ٌةَرارَغلا )00(

 . ةليوطلا وأ ةريغصلا ِهاّنِقلا ٌةدحاو (؟)



 امهاَيإ ُهَتْوَسَك ""ةيِئَعلأ يف ِناِبْوَت هل ءرشلا لوسر اي ئلب : ٌتلقف

 الو 0 , امُهَسَِلف ةتوعدف « اَمُهْسَبْلَيَلَف ُهرُمَف ةغذأف ١ : َلاقف

 رْيَخ اذه َسِيَلأ « ُهَقْتُع هللا َبَرَص ؟ُهَلاَم » : لك لاقف كهل

 ؟هللا ليبس يف ءمللا لوسر اي : َلاقف ٌلجرلا ٌهةعمسف 4؟ُهَل

 . "هللا ٍلْيِبَس يف ُلُجَولا ليقف « «رهللا ٍلْيبَس يف » : لكي َلاقف

 ءاغقلا يلإ َمّدقو « ٌلظلاب لك لوسٌرلا ةنع هللا يضر ٌرباج َرثآ ذقل

 ٍلاَح نع لاس . لي ٌلوسإلا ةياجأو « بدألا يف ةدايز اروسكف

 ئده ةزلغ لذي َكلْذو « ةتلاح نّيبتيو « ةتجاح فوتيل ِهِمالُغ

 ىلع ٌبابشلا هتدعاسمو « ِةَي لوسرلا َنيبو ُةنيب قداّصلا ٍطابترالأ
 و

 . يفورظلا هذه يف هتاّيلوؤسم لمحت

 ٍةمّهاسملا يف ًاعْسْو ْرْخَدَي مل ُهّنإف « ٍرباج ِتاّيلوؤسم ٍلَقُب َعمو
 . ٍنيّدلا ليبس يف هلامو « هسفنب

 رفح امل : لاق ٍرباج نع "”« هحيحص ١ يف ٌيراخبلا ئور

 يتأرمأ لإ ُتأَمَكْنَأَف اديدش 0 هيك يلا ٌتيأر 2 ٌقدتخلا

 م ٍِكَع هللا لوسرب ٌتيأر ينإف ؟غْئَش ُكَدْنِع له : ٌتْلَّقَف

 م انو ليست نون اس يتابع لإ كح رحات ابق

 . ٍدْلِج نم ٌليِبنَر وهو بايثلا ٌعدوتسم ةبيعلا )00(

 . لامجلل بايثلا ٍسْبُل يف ءاج ام باب ( 180 ) 450 ص «أطوملا» (؟)

 . قدنخلا ةوزغ باب « يزاغملا ٌباتك ( (1٠١5 55/0 ) مم

 . ًاديدش ًاعوج )2



 ("”يغارف ئلإ ْتَغرفف « َريعّشلا ِتّدَحْطو اهتْخَبلف 2 ”ُنِجاَد
 : تلاقف « ةكرشلا لوسر ئلإ ثْيَلَو مك ٠ اهيَمْرُي يف اهتْعّطقو
 : ُتلقف ُةَتْزَراسف ُهّتْدِجف « ُهَعَم نمو ةكرشلا لوس ينخَضفت ال

 ناك ٍريعش ْنِم ًاعاَص اًنَحطو ءانل َةميَهُب انشبذ ءرهللا لوسر اي
 َلْهَأ ايد : لاقف ل عيل عاصف « كلعم قو تنأ لاعف «اندنع

 : و لاقف ٠ « مكب الهيحَم "ارز ْرْس َعَنَص د ًارياَج َّنِإ « قَدنَخلآ
 ٌتْنِجَف « « َءْيِجَأ ْىَتَح < ْمككيِجَع ٌنُزِبْخَت لَو ( ْمُكَتمري نلت ال»

 : تلاقف « يتأرْمأ ُتْنِج ئّنح « َساّنلا ٌُمّدقي كيرلا لوسر َءاجو

 : انعم هلع رخافلاو تلك دلا تلف دق : ُتْلُقَف ء كيو كب

 : لاق مّن « كرابو ّقصبف انيَمرُب ىلإ َدَمَع َدَمَع مت « ٌكرابو هيف ّقّصبف

 مُمو ) اهولِزت الو مُكيمرُب ْنِم يحدقأو « يعم زبختلف ةزباخ يعدأ
 انَتمرُي ّنإو « اوفرحنأو ٌهوكرت ا ئّبح اولكأ دقل رللاب ُهِسْفَأف ( ّفلأ
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 ةيحان ْنِم ةايحلأ ءابعأ لع ُدبَّصلاو « ٍةيحان ْنِم ٌءاْحَّسلاو ٌدوجلأ

 . ىرخ

 1 أ

 ا

 سس ال

 . . منغلا ٍدالوأ نم ٌريغصلا يهو ِءاهلآ حتفو ءابلآ ٌمضب ةمِئهُب )00(

 ا ل )0

 افي يا فول



 + ةناناوو

 ًافلأ لكي هللا لوسر نع ئور ء« ةياوّرلا يف َنيرثكُملا َّنِم َّناَك

 نيس ىلع اهل ليكو ٌيراخبلا ّقْفَتَأ « ًاثيدح نيعبرأو ٍةئامسمخو

 سو ئامب ٌملسمو « ًاثيدح َنيرشعو ِةَئسب يراخبلآ ةرفنآو ٠ ًاثيدح
 . اهيف ُهنع ْذَحْوُيو , ٍدجسملا يف ٌةقْلَح ُهل تناكو « ًاثيدح َنيرشعو

 ] . ملعلا بلط يف اولحَر ْنَّمِم وهو
 دول كلا رق يعول

 ٍدق ىّنح ًارهّش هيلإ ثرس مّن «٠ « يلحَر هيلع تذدشف ًاريعب ُثعتبأف

 57 ّيلإ جرخ « ٌيراصنألا نسج ُنبرهللا دبع اذإف ؛ ماعلا

 ّرصم ىلإ لحرو را « ىنقنتعأو

 ٍدَلْخَم نب ةمَلْسَم َماَيَأ

 : ةثافو

 الف مكوبأ تام اذإ : لوقي باج ٍدالوأ ئلإ ًنامثع ُنب ٌناَبأ ّلسرأ
 ثتناكو ةرييلع نأ عف نايا هاج تاع اعلن هويلع لما ع ١ هربت

 ْنَم ٌرخآ َناكو « ةنس َنيعستو عبرأ ْنع « َنيعبسو عبس ةنس ٌُةتافو

 + مصألا نلع ةيديلاب بر احشلا نيكل
 نيورعع نع « ةنييُغ نب ٌنايفُس هيوري ام ؛ هديناسأ ٌحصأو

 . ةكم لهأ قيرط ْنِم وهو « رباج ْنع « رانيد
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 هيث ص

 ( ةنع هللا يضر )

 « رَجْبَألا نب ٍديِبُع نب ةبلعث نب َنانس نب ِكلام ني وه
 « ٌيراصنألا ٍجَرْزَخْلَ نب ثراحلا نب ٍفْوَع نب - ودخل  ةحسأ وج

 . ٍديعس وبأ ةتينكو

 نب ةداتق ِهَمَأل هيخأو « هيبأ ْنَع ئورو للك َنئلا نع ور
 كيلا ني ةيتد ءائعو «٠ ةامنعو 1 ردجو ٠ ركب ياو: دال

 « ٍرْيَضَُح ني ديس الس نبرهللا دبعو « ٌّيراصنألأ ةداتق يبأو

 رهللا ٍدبع نب رباجو « ةيواعمو « ٌيرعشألا ئسوم يبأو ٠ ساّبع ٍنبأو

 نب بعك ُتنب ُبنيز ُةتجوزو « ٍنِمَحَرلا ٌدبع ُهنبآ : ةنع ئورو
 هسا ب هور د اموال ل 01 ايداع راو

 ؛ ٍدْعَس نب ٌرباعو ٠ ٍبّيسملا ل لا طع
 « ٌيدبَعل ةَرْضَن وبأو «َرمُع نبأ ئلوم ٌعفانو « ميَلَس ع نب ورمعو

 . مّهُريغو مُهنع هللا يضر يفوَع نب نمحلا دبع نب ةمَلَس وب أو
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 : ُهَدِهاْشَم
 ص

 « دنس ةرْشَع ثالث هلو ٍدُحَأ موي لكننا ئلع ةوبأ ُةّضرع
 ْمْحَض ) ماظهلا ُلْبَع ُهنِإ ءرهللا ٌلوسر اي : لوقف: هدي ذاب لعق
 ْمُث « ُةُيّوِصْيو َرصبلأ هيف ٌدِعصُي لكي ْيَنلا ّلعجف . ( ماظعلآ لماك وأ

 ارقي + لخأ يف ايدج ان اكروح اهلا + ةكورن 4 كت : هل لاق

 « ةتمالس ٌثورظتني هتليبق نم ٍنامَلِع عم ٍديعس وبأ ءاجف ٠ هباصُمب

 َتنأ يبأب ْمَحَن : تلق ''”ِديعَّس وبأ : لاق ٠ لك ُلوُسَولا ُّيقل اًملف

 : لاق « ِهِسَرَف ئلع ّرهو ِهِيَنبكُر ُتلّبقف نم ُتْرّثدو « يّمأو

 لثم هيتنتجو يف اذإف "ههْجَو ئلإ ثزظنف « َكِيبَأ يف هللا َكَرَجآ»
 اك انوا دوج قف كل اذإو ءقنْجَو لك يف مهرّدلا عضوم

 ةيش ِهِحْرُج لع اذإو « ٌةّيظش ئنمُيلأ هّتّيعابر اذإو « ْئِمْدَت ٌىِلْفُسلا

 ةمالسب مُهُرِبْخُي هلهأ ىلإ عجرف « ٌةوربْخأف كلذ ْنَع َلأسف « ٌدوسأ

 . كلذ ئلع هللا اودمحف « ِئككهللا لوسر

 ىلع ئككللا لوسر َعياب ْنَمِم وهو « اهّدعب امو ٌقدنخلا ٌدهشو
 . ةفيذُح ٍنامز يف َنئادملآ دروو ءوئال ةمول هللا يف ُهَدُحأت ال نأ

 . ٍناورْهّنلاِب جراوخلا امُهنع هللا يضر يلع َعم براحو

 )١( ديعس يبأل ةياكحلا .
 ) )0هيلع ٌدوعت اهلك كلذ دعب ُدئامّضلاو , يرللا لوسر هجو يأ .



 ًادَحأ َّنَعَتْمَي آل » : ةكرشلا ُلوسر لاق : ُيِرْدُحلَأ ٍديعس وبأ لاق
 ا ملأ ةكرباذإ | نحل ملكتي ْنَأ ساّنلا َةَقاَكَم ْمُكَنِم

 : كلقف « ةيرام نلإ تدك نأ نلع كلذ يأمح ذقف : لا

 ِرْيَغ يف اهّنوُعَضَت ضن مَن . اههججَو ريغ ىلع ة 0

 ةالوأ مُكل ةوكت مك مف : ُتلُق : ٍديعس ابأ اي هم : َلاقف ؟اهِلْمَأ
- 

 ّرَّدِلٍِ> مُكدالوأ يف ْمكيصوُي هللاو هنا ىلع قي روز

 ء قافالا لإ اهب بتكو ُهَبتاك اعدف : لاق ؟4 نييسلا لكح لكِ

 . ضعب ئلع مهضعب ٍدالوألا ٍراثيإ ْنع ئهنو

 : هتايح نم َحِمالَم

 « ولام ريب انكرتو ٠ ٍدُحُأ موي يبأ دهشُنسآ : ةنع هللا يضر لاق

 ِتْنأ !َنَن يأ : يّمأ يل لاق 4 ةديدش ةجاَح انتباصأف

 يف وهو « ْتْنَلَجو تلف ُثتفيف « اعيش انل ةلسف قرشا لوسر
 ْنمو « هللا ِهنْغُي نْفَتْسَي ْنَم ُهنِإ9 : لوقب يتلبقتساف « ٌسلاج هباحصأ
 ملو تفرصنأف ئوعا ديرو اع: تلعن 0 هللا ُهّفعُي *ةفْحَتْسَي

 «ربخلا اهتربخأف ؟َتلعف ام : يّمأ يل ثلاقف . ءيش يف ُهنّلكأ

 )١( 2ا//“) دمحأ ءاور ()5"١١١(.

 )دمحأ هءاور (؟) *//!2 ()"١١١4(.

 ففي



  اهنم ٌدشأ ةجاح انيلع ثّكلأ نَّتح انْعّلبَف « انَقّرَرو هللا انريصف

 ينآبقتساف « ٌسلاج « هباحصأ يف ّرهو ةكرشلا ٌلوسر َلأسأل ُتْدِجف
 يف -ةوورأ. ةقيف لور نأهن نو يح :ةازو: لوألا: لرقلأب
 ْمَلو ٌتْعَجَرَف « ةّيقوأ ْنِم ٌريخ « يتقان ٌةتوقايلآ : ُتلقف « « ٌفِحْلُم
 , ةقافلآ َنِم ًاعْيَس ُهَلأسأ ةكرشلا يبن ىلإ ُتْعَجَر ام هللاوف « ُهْلأْسَ
 . هللا مصع ْنَم آلإ « انَتقَدَع وأ انْتََفف « اينّدلا انيلع ثّلام َّتح

 اًملف « ماّشلا لهأ ْنِم ٌلجر هيلع َلدف « ًاراغ ةّرحلآ موي لخدو
 . ّىلإ جْرخأ : ٍديعس يبأل لاق « ٍراغلأ باب ئلإ ٌيئماشلا ئهتنأ

 َعضوف ٠ ُيِماَشلا هيلع لخدف « َكْلَتقأ يلع ْلُخدت ْنِإو ءال : لاق
 مر طر م جا مي جرم ِ 00 200

 - 010 أ 2 مس 62 مسا هلآ
 وبأ ٌتنأ : لاقف . [08 : ةدئاملا] # َنيِملبظلَأ أوادَح َكِلْذَو راثلا ٍبَحِص

 . كل هللا َرفغ ٠ يل رِختسأ : لاق . معن : لاق ؟ديعس

 اوبهنو «٠ ٌةوبرضو ُهَيحِل اوُمتتف « ماسلا لهأ ْنِم ْدَمَت هيلع ّلخدو
 . هتيب ىف ام

 : ٍةياورلا يف ةّجهنمو ُهُتِباوِر

 َرْثَك ذقف ٠ هتاّيلوؤسم لَقِثو هتايح بذجو هشيع مومه مغرو

 « َنيعبرأو ٍةتس ئلع اهنم ٍناخيشلا َّقفتأ « ًائيدح َنيعبسو ةئامو ًافلأ
 . ًاثيدح ّنيسمخو ٍنينثآب ملسمو دع ةكس ٌيراخبلا درفنأو

 ْنُكِي ملو ٠ ًاضعب ٌَضعب ْدّوذي ٌثيدحلا َّنإف اوثّدحت : ٌلوقي ّناكو

 ار



 يف ًاقيقد ٌناكو « َملعأ وأ « ُةنم ةقفأ ٍةباحّصلا ثادحأ نم ٌدحأ

 ا

 ري ل لاق قي ًاديدش انفع تضف ؟ذلك ليه
 ةدعقم اوبن : وأ « هل ينب « لك هللا لوسر لع ّبذك ْنَم ؟] تفشي انه

 . راّئلا َنِم

 ًاسمخو « ٌردغلاب تايآ ّسمخ َنآرقلآ َساّنلا ُمَّلَعُي ّناكو
 : قع

 وأ ديرت نأ فاشن اكإو + ةتجشت ةيداحأب انتدخت كن هل ليقو
 . ًانآرق ٌهولعجت ْنلو « ٌةويتكت ْنل : َلاقف ؟اهانئّتك ولف «٠

 امك اوذخ . رخأ ةرم لاق مف « نفح امك انه اوظفحأ كو

 . ةلككرشا لوسر ْنع انْذَحَأ

 : ُهَناَفَو

 بهذو تريك ينإ : يبأ يل لاق : نها نر اعوو

 ئصقأ ىلإ َءاج / ئتح َىِلَع ًاكّنأف ١ يديب لف يتعامجو يباحصأ

 0 لاقف « هيف ُنفدُي ال ٍناكم ئلإ « عيقبلأ

 الو ءرانب يعم شمت الو .اطاطسف يلع برضت الو « انّه اه
 ديخ اقيرط يب كلساو:« ًادعلأ يب نوت الو .« حان لع نيك

 نأ ٌتهركف ٠ ٍةعُمُجْلا موي ٌتامف « ًابَبَح َكِْيْشَم نكيلو « ٍةَكولسَم
 ؟ةنوجرخُت ئتم : ٌنولوقيف ينوتأيف يناهن ناك امل ٠ سائلا َنّدؤُأ
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 ٌعيقبلأ ألتمأف : لاق « ُهُجرخَأ هزاهج نم ٌتغرف اذإ : لوقأف

 . ساّنلاب

 يذلا هضرم يف ٍديعس يبأ دنع اَنُك : لاق ةعيبر ٍنب ًءاجر ْنعو

 َةالَّصلا : انلُق ٌقافأ اًملف ٠ هيلع َيِمْغَأَف ٠ . ٌليقَّك وهو « هيف يفوت
 َنِم رمت فلخ َلسرأ مّن « ُتيَّلَص دق ام ينافك : لاق « ٍديعس ابأ اي
 يوت كب اق انإ دس يل لت كيل لاقو « ِةباحَّصلا

 ةئعق شيبلأ يفو ء اهيم هلا هكدا اهيف يأَسأ كنك يلا يبان يف

 ًَ هتّيصو رخآ ىلإ . . .اهيف ينونُمَكَف

 اًملف « يب اوعرسأف ينومّتلمتحأ اذإو « ةيكاب ينعبّتت الو : اهيفو
 ا ا + انانالقلا ذلخا ءعراست ارجع

 ٍةديدم ةايح دعب « ةرجهلأ ّنِم ّنيعبسو ميرأ ةنس ُةتافو ثناكو

 ملا ُرقفلأو « ةحاّرلاب ٌداهجلاو « لمعلاب ملعلأ اهيف طلتخأ

 ٌفدِصو ع ٌناميإ َكلُذ ّلُك عم اهلمشو  ركّشلاب ُدبَّصلاو

 نه هناوخإو ره هراثآ ٍعابّنأ نلإ انقّفوو « ٍليعس ابأ هللا َمِحَر ٠ ٌصِلاخ

 . نوحلفملا مه َكئلوأ « نع اوضرو مُهنع هللا يضر ٍباحٌّصلا

5 



2 
 ١ 0 وعباتلا

 ئلع تامو « لي ينل ًانموُم « ًايباحص َيِقَل ْنَم ّوه : ٌيعباَتلا

 . مالسإلا

 الو « ٌيباحّصلا ةّبْحَص ا 2 هنأ : ٌيدادغبلأ ٌبيطخلأ ئريو

 . ِاقّللا ُدَّدِحُم يفكي

 « ٌيباحّصلا ةيؤر ٍدّوِجُمِب اوفتكي مل : ريثك نبأ ًظفاحلا ٌلوقيو
 الصلا هيلع ُهآر ْنَم لع ٌيِباحّصلا مسأ و قالطإ يف اوُقَتكأ امك
 ميا ا فريفو ةدسطعقرصتلاو 0000
 يقل ْنَم : َيعبّدلا َّنأ ئلع َنيئَدحُملا رثكأ ّنكلو هو

 وري ا ُهبَحصَي مل ْنإو « ٍناميإلا ئلع تامو ًانمؤُم 0

 . ةريغو حالَّصلا نبأ ةحّجر امك « نع

 0 0 رابتعأب َنيعباّتلا 0 امرت

 مُهوعبتأ َِذَلَأاَو راصتألاو ٌنرجلهمْلا نم نول توسل )

 1 هيض سا
 1٠١[. : ةبوعلا] «ةييتلا رتل كلاب ايي يح

2 
 َة

3 
 ّة

 )١( ثيثحلا ثعابلا ص18١ .
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 2 نار واع د ع ٠  هئالكع داو و 2

 َنْيِذلا مث « يِنْرق مكْرْيَخ » : لكي هلوق ْنِم مهل هّنُسلا تدهشو
0 

 ب رو 0

 ْنَم ْىَأَر ْنَمِل ْىَيْوطَو « ئب َّنَمآَو ْيِنآَر ْنَمِل ََوُط ١ : هلوقو
 60+ هن
 .٠ يبار

 3 همن عع 93 00 ا د
 يذلا وهو ١ ٌمَرْضْحُم مهدجاو . نومرضخُملأ نيعباتلا نمو

 ؛ ُهَري ْملو هلك هتايح يف ملسأ مت لكي ََِّتلا ّنمزو َةّيلهاجلا َكردأ
 ٍرْمَع وبأ مهتم «ًاسْفت َنيرشِع نم اوحن ٌملسُت مُهنم ٌدَع دقو

 ريل

 . َةلفَغ نب ديوُسو « ٌينابيَّشلا

 ًةرشع ّسمخ ُغّلبت ٌتاقبط مّهو ء ٌرصحلا ٌقوفي َنيعباَتلا ٌددعو
 وه « َيعباَتلا رصع َرِخآ َّنأ ئلع مالسإلآ ُهَمِثأ ّقفنأ دقو « ًةقبط
 هع ناو ةرجسولا ني( 182 ) ةقاعؤ نجيخ هدب دودج
 لضفأ يف اوفلتخأ ٍدقو « َنيعباتلا عابتأ رصع ُرخآ (ه١٠1)

 : لاوقأ لع ؟وه ْنَم َنيعباَتلا

 ا 7

 وهو . ةرصبلا لهأ ٌلوق وهو « ُيرصبلا ٌنسحلا هنأ : ين

 ٌعَمِجُملا ٌروهشملا ٌمامإلا «٠ ٌيرصَبلا ٌراسَي نّسحلآ يبأ نب 000

 : ١70 ص يف هججيرخت مّدقت هيلع قفّتُم حيحص ثيدح 22(

 يف دمحأ هاورو ( 7711/5 لماكلا يف يدع نبا هاور ظفّللا اذهب ثيدحلا 2م(

 ْنَمِل - ٍتاَرَم َعْبَس - ئبوطو « يب َّنَمآَو ينآَر ْنَمِل ئبوط ١ : ٍظفلب ّنطاوم ةّدع
 .(؟"5ةراكدالر' : خ/م)و(6١ه را"( يب نَمآَو ينري مل
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 , ُنومأملا قتلا يقفل « ٌعيفّرلا ُمِلاعلَأ «ٌّنف ّلُك يف هتلالج ئلع
 5 ّنيعستلا تراق دقو ؛« ةثامو رشع ةنس تام 2 ُكساّنلا ٌدباعل

 ةتسحتسأو « ٍةفوكلا لهأ ُلوق ّرهو ٠ ُيِنرَقلا ٌنسيوأ ُهّنأ : ُتلاَّثل
 يف ُملسُم ئور امل « ٌباوَّصلا ّرهو : ٌيقارعلا لاق « ٍحالّصلا نبأ

 كا
 : هَل َلاَقُي ٌلُجَر َنِيِعِباَتلا َرْيَخ َّنِإ» : لوقي لك هللا لوسر
 ه0 ل سيو

 ديس ( ِءاَّرلاو يفاقلآ حتفب ) ُينَرَقلآ رماع نبأ ّوه : ٌسيوأو

 ّرمأ دقو ءرهلاب فاعلا ٌدهاَّزلا « َنيقداَّصلا هللا ِءايلوأ ْنِمو « َنيعباّتلا
 « ءاعُدلا ُةنم ابْلطَي نأ هايقل اذإ امُهنع هللا يضر ًايلعو رم يي يل
 يلع ففوفص يف ًاليتف َدِجُو نأ "”« ٍنازيملا » يف : يذلا ٌركذو

 ناسل » يف اذك 2 قالو ديب نيَفِص ةعقو 0 ههجو هللا موك

 . رجح نبال « ٍنازيملأ

 لهأ لوق وهو « ُيشرّقلأ ٌييكملآ حابر يبأ نب ًءاطع ُهّنَأ : ٌعِباَرلا
 هتلالج لع ُنْفَّتملا « ٌروهشملا اهيتْفُمو َةَكم كم ٌمامإ ٌءاطعو « ةكم

 ضعب نع هولأسو ةكم امُهنع هللا يضر َرِمُع نبأ َمدَق اّملو « وتمامإو

 دقو « حابَر يبأ نبأ ٌةكيفو ٌلئاسملا يل ٌنوعمجت : لاق لئاسملا

 )١( ) ) 7047 ()184/8ٌينرقلا سيوأ لئاضف ُباب « ٍةباحّصلا لئاضف ٌباتك .

 . ( 50 /# ) يقارعلل ةركذتلاو ةرصبتلا (؟)
 . ( 500 /؟ ) هل « مالسإلأ خيرات » يف هلثمو ( 181/١ ) لادتعالا نازيم ()
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 2 ا ءاطع ني ثيدحلل ساب

 . رجح نبأو ٌيووتلل ''”6 ٍبيذهّتلا »

 لع لفنأ ادعأ :ككرتا ان: روافع نب ُنسايإ لاق « ةّجُح

 َةَرْشَع يتنثأ ةنبآ يهو َنآرقلا ترق : دواد يبأ نبأ َلاقو + ةضفخ

 يف اذك © ةلس. نيعينم ةنبآ_نهو ( كا 511 ) :ةعش كتاف: + دنع
 . رجح نبال ©”« بيذهّتلا ١

 ِءادرّدلا يبأ جوز ّيهو ٠ يم اينما ُئرغُّصلا ٍءادرّدلا أَو

 اهاصوأف « ٍةرخآلا يف ُهل ًاجْوَّز نوكت ْنأ ء اهجوز ْنِم ثبلط يلا

 « ضرت ملف اهجوز قافو دعب ٌةيِواعُم اهبطخف «ةّدعب جوز ال ْنأ

 يف اذك (ه١48) ةنئس دعب تيفرتوب < كاةناحلا نم ثناكو
 ردت نبأ ١" يديك

 . ٌةّيدملا ٌةّيراصنألا ةرارُز نب ٍدعس نب نمحّولا ٍدبع ُثنب ٌةَرْهَعو

 ٍدبع نب ٌرمع لاق « ةشئاع ٍةدّيسلا رْجَح يف ثناك « دق ٌةلِضاَفٌةمِلاَع

 : بش لاق ٠ ًةرْمَع ْنِم ةشئاع ثيدحب ملعأ ٌدحأ ّيقب ب ام : زيزعلا

 ا

 دح ُهل بتكي ْنأ ةنم ُبْلطي مْزَح نبأ ئلإ زيزعلا ٍدبع نب ٌرمع

 ( 0١/ا/ /9 ) رجح نبأ بيذهتو ( 777/١ يوونلا بيذهت 0(

 .(50/15"3؟) (0

 5( )١8/15:2(.
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 عبس ُثنب ّيهو ء(ه٠ 8) ليقو ( ه٠ ا قلما يفوت: رقع

 . رجح نبأ ' بيذهت ١ يف اذك . نيعبسو

 : مهو زاجحلاب ُةعْبَلا هاه َنيِعِبَّتلا تاداس ْنِمو

 ةوبأ « يموزخَملأ ٌيشرفلا ٍنْرَح نب بّيسملا نب ٌديعس ١
 ةدنعلا : لاقثوا حتفلا موي ًاملسأ ِناَيباَحَص نْزَح هدو ُبْيسملا

 كل اجا كار ريل رو تلوم عر رادا

 لهأ ئلع هِمّدقتو « هتمامإو هتلالج لع ٌءاملعلا ٌقفتأ - ةنع يك

 ٍةنيدملا لهأ ُسأر وهو « ٍريخلأ هوجوو ةليضفلاو ملعلا يف هرصع

 « ءاهقفلآ يقف هل ُلاقيو « ئوتفلآ يف مهيلع ٌمدقُملا « هرهد يف
 و . يّئِم مّلِسو ينمّلس َمُهّللا : لاق الإ « ايِتَف يتفُي ٌداكي ال َناكو

 لاق . ةريره يبأ تنب ّجوُز ٌناكو « ةريره يبأ يف َنيعباَّتلا تبن

 يف ةراجّتلاب ٌلِغتْشي لب ءاطعلا ذخأي ال ًاحلاص ناكو : ٌدمحأ
 : ليقو ٠ ( ه97 ) ةنس َيفوتو « َةَجَح َنيعبرأ ّجح دقو « ِتيَّزلا

 هذهل لاقي ناكر: ةنس نيعبسو نسمح نبأ وهو +( 943 هن
 يف اذ ءاهقفلا ني اهيف تاه. نم ةرثكل «ةواهقفلا هت« ايلا
 . رجح نبأو ٌيووّنلا ""6 بيذهت »

 : كلام لاق « قيّدٌّصلا ركب يبأ نب دّمَحم نب سانا دا

 00 ديعس نب يحي لاقو ( ةمألا هذه ءايقق نم ناك

 هذغأ ًاذعبا ثياراع ةوانإلا نبا لاقر هملع كلقَتت 1 دحأ ٍةنيدملاب

 )١( )2؟8/1١"(.

 ٌيووتلا بيذهت قف ) ١/7١19 ( رجح نبا بيذهتو ) 7/9/4 ( .

 فران



 : ٌليقو (ه5١١) ةنس يفوت ءاةنم ًانْهذ َّدَحأ الو « ِةَئْشلاِب
 نبأ ")6 بيذهت » يف اذك « ةنس َنيعبس نبأ وهو ء(ه١1؟)
 . رجح

 يف اعراب امامإ ناك « ٌيراصنألا ٍتباث نب ٍديز نب ةَجراخو -*
 ناك ٌيريبزلا ٌتعصم لاق ( هتلالجو هقيثوت ليلع اوقفّتأو ء ملعلا

 نابتكيو « ثيراوملا دام يفوع نب هللا دبع نب ةحلطو را

 ءقئام ةنس ةنيدملاب يفوت دقو . امهلوق ٌممانلا يهتنيو « ٌنئاقلا
 ("”6 بيذهت ١ يف اذك « ةنس َنيعبس نبأ وهو ,2(ه49) : ليقو

 ناك : هلي نبأ لاق « ٌيدسألا ماّوعلأ نب ٍرسبّرلا نب ٌةورعو -_
 ب و م 2 2

 « ٌةَرْمَعَو 6 مساقلاو « ةورع : ةثالث ةشئاع ثيدحب سانا ملعأ

 لا ماسي جدأ هرم ف تارومل دقت سر ل اش

 « اهدنع ٍثيدح لع ُتمِدَن ام ًمويلآ ٍتّنام ول : لوقأ انأو « ٍسْمَح

 + تيك ونام َهِلاَع ةيقق + ثيدحلا ةينك ةقث رهو < ُهُنيَعَو دقو الإ

 ل

 : ليقو « ( ه99) ةنس : ليقو « ( ه94 ) ةنس يفوت « هملع

 نر سوا عبس نبا وهو « كلذ

 . رجح نبأو

 )١( )١/8؟ة؟(.

 يوونلا بيذهت قفز ) ١/١77 ( رجح نبا بيذهتو ) 54/75 ( .

 0( ٌيوونلا بيذهت ) ١/1" ( رجح نبا بيذهتو ) ١11/1 ( .

 م



 ٍبّيسملا نبأ ناك « ةنوميم ئلوم ٌئلالهلأ ٍراسَي نب ُناميلُس ه
 : ٍدعس نبأ َلاق ٠ مويلآ يقب ْنَم مدع هنإف هيلإ ٍبهذآ : لئاّسلل لوقي

 ِهفْضَو ىلع ارقفّتأو « ٍثيدحلا ريثك ًاهيقف ًاعيفر ًاملاع ةقث ناك

 ثالث ْنِبأ وهو ( ه٠ 4) ةنس يُفوُتو ةدابعلاو ملعلا ةرثكو ٍةلالَجلأب

 . رجح نبآو ّيووّنلا ' بيذهت » يف اذك « ةنس َنيعبسو

 اَقَمّتُم ًاملاع ناك 0 دوعسم نب َةبْثُع نب للا دبع نب هللا ٌديِبع -5

 لاق . ل ل ًالضاف « هتمامإو هتلالج ئلع

 ةيقف ُثملع اميف اذه انموي ىلإ ٍةَباحّصلا دعب ْنَكي مل : ِدَبلآ ٍدبع ُنْبَأ
 . ًاملاع ٌتسلاج ام ٌُئَرِهزلا َلاقو . ُهنم ُهقفأ ٌدعاش الو « ُهنم رعشأ

 يآ مل يّنإف « اذه مللا َديِبُع آلإ « ٌةدنع ام ئلع ُثيتأ نأ ُثيأرو الإ

 « ٍزيزعلا ٍدبع نب َرمع ُمَُلعُم ّرهو « ًافيرط ًآمْلِع هدنع تدجو لإ
 ٌيووّنلل "'"« بيذهَّتلا ١ يف اذك « ( ه94 ) ةنس يفوت

 نب ٌرمع نب هللا ٍدبع نب ُمِلاس : ليقف « ويف ٌفلتخم ٌعباَسلاو ا

 نم ئضَم ْنَمِب ةبشأ هنامز يف ٌدحأ ْنُكي مل : كلام لاق « باطخلآ

 ءاملعلا ٌضعب ُهَنَرَقو « ةنم شيعلأو لضْملاو ٍدْمَّزلا يف َنيحاّصلا

 ًاملِع ةنيدملا ّلهأ اوقاف مهنوك يف ٍنيسحلأ نب يياعو ءرس 4

 ٌولَعو هتداهزو هتلالج ىلع ُقِفَتُم ٌمامإ وهو « ًاعّروو داب ّىقتو

 ٌرمع را ةوبأ ٌهاقلي ناكو « ًايلاع ثيدحلا كيثك « هتبترم

 ةنس َيفوتو : انين نال تن نو رجس ذا دس

.)"١5/١( )١( 
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 . '""يوونلل « بيذهَّتلا ١ يف اذك . ٍةنيدملأاب (ه5١1)

 ريثك ًاهيقف ناك « ٍيفوَع نب نمحولا ٍدبع ُنِب ةملَس وبأ : َليقو

 لاق هتلزنم عافترآو هرْدَق ريظعو هتمامإو هتلالج ىلع ًاقفَتُم ثيدحلا
 ؛ مهدحأ مسأ ملعلا لهأ ْنِم ٌلاجر اندنع ناك : سنأ نب كلام

 م 0 2 ٍ 2 ١

 . رجح نبال « بيذهتلا » يف اذك « ٍةنيدملأب

 ًاملاع ةقث « ًافوفكَم ّناكو « هتالص ةرثكل « شيرق ٌبهار : ُهل لاقي

 . ثيدحلا ٌريثك اًيخس ًالقاع

 وه : لاق « َنيملسملا ِةّمئأ دحأ اذه ركب وبأ : شارخ نبأ لاق

 هقيراعلا نب نتحتسلا نايف وثب لا ليعَو + ةمركشو 1 دع ةثوخإو
 ةنس ِةني , يفوت « لثُملا مهب ٌبَرضُي ءةلجأ . تاقث مهلك ةنيسب ةيدافلاب: يفوق + لكلا هيي توضق :« لجأ ثاقن' بأ

 . رجح نبال « بيذهّتلا ١ ىف اذك « ( ِءاهقفلأ ةنس )( ه95)

 ٌراسي ٌهوبأف َناميلس ّآلإ ةباحّصلا ءانبأ ْنِم مُهّلك ةّمئالآ ءالؤهو
 . هل ةبحص ال

 يب را ىلإ ل ملى عا نإ ف أ د ٌدكَحُم امأ
 نب ٍنْمَحّرلا دبعو « ةبتع نبرهللا دبعو ءركب يب نب دّمَحم امأو

 . مهراغِص ْنِمف ثراحلا

 نب فسوي نب ُدَكَحُم ةمآلعلا ةعبسلا ءاهقفلآ ِءالؤه َمظن دقو
 يف ُيواْحَّسلا ٌهَركذ امك ء ( ه515 ) ةنس ئفوتملا ٌئبلحلا رضَخلا

 )١( )١/ا١؟(.
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 رمجارت يف ةّيهبلا ٍدئاوفلا » يف ُيونكلل او 20( ثيغملأ حتف »
 : لاقف 00 2

 ةَكِئأب ْيِدَقَْنَي آل ْننَم الأ ا ع < 5

 8 2 0 ص 2 0 ل ا

 2 ه كلوا ل ريفا رق ىلا عع
 مساق ةورع هللاادبع مهذدذخف

 ٠ 2 س و 2 020 0-4 4

 0# #خ #

.)١65/54( )١( 

  (022ص 5١7 :

 522ه









 اهعاونأو ثيدحلا ٍبُتُك ثاقبط

 اهّمّسق دقو « ٍةنيابتُم ٌلزانمو ٍةفلتخُم تاقبط ئلع ثيدحلا ْبْبُك
 تاقبطلا ئلإ يولْهّدلا هللا يلو هاشب ٌفورعملا ٌدمحأ ٌمامإلا ٌخيشلا

 : ةيتآلأ

 ّيهو « ٍةرهشلاو ٍةَحّصلا َّنيِب ا بك : ئلوألا ٌةقبّطلا
 ٌحيحص» و «ًأطوملا» : بتك ةثالث يف ءارقتسالاب ٌةرِصحنُم

| 

 «أطوملا» ٠ ّملبم ْعْلب مل بك : ٌةِناَنلا ٌةقبطلا

 قوثولأب َنيفورعم اهوُفّئنصُم ناك « اهولتت اهّنكلو ٠ « نيحيحصلا »و
 مهّتك يف اوًضَْي ْملو « ثيدحلا ِنونُق يف ٍربتلاو ٍظفحلاو قلادعلاو

 مُهّدعب ْنَم اهاقلتف ٠ مهسفنأ ئلع اوطرتشأ اميف لُهاسَتلاِب ه هذه

 ءّوقبط دعب ةقبط ًءاهقفلاو َنوئّدحملا اهب ئدتعاوب ٠ لربقلاب

 , اهييرغل ًاحْرَش ٌموقلأ اهب َقّلعتو « ٍساّنلا نيب اميف ْث رهتشأو

 ءانب ثيداحألا كلت ' و ٠ اهل ًاطابنسأو « اهلاجر نع ًاصخقو

 ٍننُسو » « « ّيَدمِرْتلا عماجو » « « ّدواد يبأ ِنَئُس را

 « ّيئاسنل
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 « نسحلآو « حيِحّصلا نيب ثعمج ٌبَتُك : ٌةئلاثلا ٌةقبطلا

 أطخلاو ٠ ِرَكْنُملَاو . ٌذاشلاو « بيرغلأو ٠ يفورعملاو « ٍففيعّضلاو
 َكلذ ِءاملعلا يف رهتشت ٌملو « بولقملاو ٠ ٍتباثلاو « باوصلاو
 لوادتي ملو « ٍةقّلطُملا ةراكتلا مسأ اهنع ٌَلاز ْنِإو « ٌراهتشالا

 اهمقُسو اهتّحِص نع ْصَح ْصَحْمَي ملو « لوادت ٌريثك ٌءاهقفلأ هب ثدّوفت ام
 « بيرغ حرشل ٌّيوَْل ُهْمِلحَي مل ام ُهنمو « صحف ٌريثك َنوثّدحملا

 دبع فّئصمو ١ : « نلعب .يبأ دست ةءك اهراعنسا نرلغ ةيقاب نيف

 نب ٍدبع ٍنسُمو » « © ةبْيَش يبأ نب ركب يبأ ٍفّتصمو » , « قازرلا

 واحمل « ٌيقهيبلأ بتكو ٠ ٠ يسال لئسُمو ١ « ( ٍلْيَمَْح

 ةبيذهتو ةّصيخلت ال ٠ هودجو ام ٌعمج مُهّدِصق َناكو « يناربطلاو
 . لمعلا ني ةّييرقتو

 ٌممج ٍةلواطتُم ٍنورُق دعب اهوفّتصُم ّدصق ٌبَتُك : ٌةعباَرلا ٌةقبّطلا
 ديناسملاو عيماجملآ يف ثناكو « ِنييوألا ٍنيتقبطلا يف ْدَجوُي مل ام
 ةئيدح بكي ْمل ْنَم ٍةنسلأ لع ثناكو « اهرمأب اوهّونف « ِةيفَتْخُملا

 ءاوهألا لهأو َنيقّدشتُملا ٍظاَعٌّولا ّنِم ريثكك , ّنوثّدحملا
 ينب ٍرابخأ ْنِم وأ « َنيِعباَنلاو ٍةباحّصلا راثآ ْنِم ثناك وأ ؛ ِءافعّضلاو

 لك َنِبَّنلا ثيدحب ٌةاوُدلا اهطلخ ٠ ءامكُحلأ مالك ْنِم وأ  ٌليئارسإ

 اهاورف « ثيدحلأو ِنآرقلأ ٍتالّمتحُم نم ثناك وأ « ًادْمَع وأ ًاوهَس

 يناعملا اولعجف « ةياوُرلا ضضماوغ ٌنوفرعي ال ٌنوحلاص موق ئنعملاب
 َِنْشلاو باتكلآ تاراشإل ةموهفم َيناعم ثناك وأ « ةعوفرم ٌثيداحأ
 و ًِ 5000 6 ىف لش المج تناك ذا < ادقع اهينارب ديس :ةيداحأ :اهرلعج
 هذه ةّنظَمو . ٍلحاو قسنب ادحاو ًاثيدح اهولعج ةفلتخم ٌثيداحأ
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 نبال « لماكلأ هو « َناَبِح نبال « ِءاَمعّضلا » ٌُباتك ثيداحألا

 نبأو « ٌيناقزؤُجلاو ٠ يع يبأو «٠ بيطخلا ُبَتُكو « ٌيدَع

 ناك ام ٍةقبَطلا هذه ُحّلصأو . َئيمليّدلاو «ٍراَجّنلا نبأو « ركاسع

 ديدش ًايولقم وأ ًاعوضم تاعام :اهؤوباو- . المت انيغض
 . ٌيزوجلآ نبال « تاعوضوملا » باتك ُةدام ٌةقبّطلا هذهو « ٍةراكُتلا

 اًمأو « َنيثّدحملا ٌدامتعأ امهيلعف ؛ ٌةيناَثلاو نلوألا ٌةقبّطلا اًمأف

 ٌةذباهجلاو ٌريراحتلا الإ اهب لوقلآو اهيلع لمعلل اهُرِشاُِي الف « ٌةثلاغلا
 ْذَحْؤُي امّيُر عت ٠ ثيداحألا َلَلِعو لاجّرلا ةامسأ ٌنوظفحي َنيذلا

 َّنِم ٌّدحأ اهيلع ُلّوَعُي الف ؛ ةعباَرلا اًمأو « ُدِهاوَّشلاو ٌتاعباتُملا اهنم

 َنيعدتبملا فئاوطل ٌرَدِصَم ّيهو « ّيوبَنلا ثيدحلاب ٌمامْلِإ مُهل َنيذلا
 ٠ مهبهاذم ٍدِهاوش ٍذْخَأ يف اهيلع َنودمتعي « ٍةلزتعُملاو ٍةَضفاَرلا نِم
 . "”ثيدحلاب ءاملعلا ِكراعم يف حيحَص ُهغ اهب ٌراصتنالآف

 : ثيدحلا ٍبُّتُك ٌعاونأ

 . اهغاونأ ثدّدعت كلذك « ثيدحلا بّتُك ٌتاقبط ْتَدَّدعت امكو

 . مجاعّملاو « ٍديناسملاو < يارجل « حاحّصلا ُبتك : اهنمف

 . ِنَنْسلاو « ءازجألاو « تاجّرختسُملاو « ٍتاكّردتسُملاو

 « ٍةحيحّصلا ٍثيداحألاب ٌةّصتخُملا يهف ؛ حاحّصلا ُبتُك اًمأف

 . حاحّصلا َّنِم امهريغو نيحيحصلا ٌلمشت يهو

 )١( فّدصتب ةغلابلا هللا ةّجُح نم ىهتنا ) ١/ 91-1780" ( .



 ملعلا باوبأ عيمج ئلع ٌلمتشت يتلا ّيهف عماوجلا ُبتُك اًمأو

 ُبادآ « قارا « ٌماكحألا « ٌدئاقعلا : ٍيهو « اهيلع اوحلطصأ يتلا
 ِرَمّسلا ُباب « ٍرّيّسلاو خيراتلاو ٍريِسْمَتلا باب « ِبارَّشلاو ٍماعّطلا
 ًاريخأو « فا باب . آضيأ لئامُشلا باب ئئسُيو « دوعقلأو مايقلأو

 باوبألا هذه ىلع ليتشملا ثباتكلأف 2 بلاثملأو بّقانملا تاب

 . « ٌيذمرتلا ١و « ٌيراخبلا عماج » ك ًاعياج ئّمسُي * ٍةنامّكلا

 هيف ُدَكَدَت ام وهف دسم ٌعْمَج : ّيهو ٍديناسملا ُبَتُك اَمأو

 مامإلا ٍدنسُم » ك « مهتاقبط ٍبّسَحِب ٍةَباحّصلا ِءامسأ لع ٌثيداحألا

 كرر هر ا لا

 « ٌطسوألا ١ و « ديبكا ٌيناربّطلا ْمَجعُم ١ مجاعملا ٌرهشأو « ءاجهلأ
 .(«ُدريغصلا١و

 هيف كِردّتسأ ام : وهف - كَرذتسُم ٌعْمج  يتاكردتسُملا بك اًمأو
 كّردتسم ١» اهدهشأو مرطرت ئلع وهباتك يف فّلؤملا تاف ام

 تسيلو « ُةَبَّقعتو ْيِبِهَّذلا ُهِصَّخل دقو « ِنيِحيِحَّصلا ئلع « مكاحلا

 ا . ليف يحال تيا

 ةّئيداحأ َجَوْحُيَف « ثيدحلا ِبْنُك ْنِم ٍروهْشَم باتك ىلإ ُثّدحملا
 يف ُهعم َعمتجيف ٠ باتكلأ بحاص قيرط ريغ ْنِم هسفنل ٌديناسأب
 ئلع ؛ ةناوَغ يبأ ٌجَّرْحتسُم » كلذ ْنِمو « ُةَقوف ْنَم وأ ءودخيش
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 ئلع « ٌيليعامسإلا ركب يبأ جرختسم »و ( « ِملْسُم حيحص )

 . « ٌيذمرُتلا » ئلع « ٌيسوُطلا يلع يبأ جرختسمو ) . « ٌيراخبلا »

 ةئورملا ثيداحألا مج : ةزجلاو « ِْزُج ٌعمجف « ءازجألا اًمأو
 وك يأ اك مق دا ٠ ةيشلا نم اقوا

 مايق يف ِءْزُج » ك بلاطملا َنِم ٍبَلْطَمِب ٍةقّلعتُملا ثيداحألا ٌعْمِج

 00 ل 2

 ل يا س ١ ك « هقفلأ
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 و

 سنأ نب كلام ٌمامإلا

 ٌيحبصألا رماع يبأ ِنب ِكلام نب سنأ نب كلام هللا ٍدبع وبأ وه

 . ةرجهلأ راد ٌمامإ « ٌئيندملآ

 دلو + ةّكت ةٌمئألا ًذاتسأو ملعلا خيش ّوه ©""يثألا نبأ هيف ٌلوقي

 َنيعبسو مست ًةنس ةنيدملاب ّتامو « ةرجهلأ نم ٌنيعستو سمخ ةنس

 » ةنع نونامتوإ برأ هلو« ةئامو

 . ةنس ٌنوعست ٌهلو تام : ٌيدقاولا َلاقو

 ةافكو « ثيدحلاو هقفلآ يف ٍسآّنلا ٌمامإ لب « زاججلا ٌمامإ رهو

 به مباحيما ني نسافلا ذأ ارغق

 ةعانص ٌفرتخي ًادَعُفُم م ناكو ٠ ثيدحلل هاو ٌسنأ ةوبأ ناكو

 نإ ؛ ةتهّجو يتلا ّيهو « تاحْلاّصلا ِءامّْشلا ِتايَلْضف ْنِم ُهّمأو 2 لما

 هل ثتلاقو « ميلعتلا ّنِس علب ٌنيح ةنَمْمع ذقلو ؛ ملعلا بلط

 . للا لوسر ٌثيدح تكف ٌبهذأ

 )١( ريثألا نبال لوصألا عماج ) ١/٠١4 ( .
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 ءّرمع نع ّملعلآ ٌدخأ « َنيعِباَتلا رابك نم ٌكِلام ُهُدِجو
 ٌفحصُملا اوبتك نّمم َناكو « ةريره يبأو « ةشئاعو « َنامثعو

 ْنِم زاجحلا ئلإ ٍنميلآ ّنِم َدفو ْنم ُلَوُأ وهو « َنامثع َنمز َتفيرَشلا
 الك رانا ال اول

 َمساو « َملصأ « ةماهلأ ميظع « ًاميسج « ًاليوط كلام َّناكو

 « فنألا َه مشأ « ٍةروُصلا ٌليمج « ٍةرْفَش ئلإ ضايبلأ َديدش ٠ ٍنينيعلأ
 ةّيندملآ َبايثلا سلي , ٌهَردص غلبت صضرعو لوط تاذ ةيحّللا ٌريبك

 ويراد دعاره تاصقلا لب ال ّناكو « ٌدايجلا

 :ةةلتشلا ني ةارير عقلك كيف رو « ")هيفي الو ُةقِلَحي

 , ًاهجو ِساّنلا نسحأ ْنِم كلام ناك : لوقيف يريبزلا ُبعصُم ُهْفِصِ

 . هندب ٍةدْوَج يف ًالوط مهّمتأو « ًاضايب مُهاقنأو « ًانيَع مٌهالحأو

 ئلع هصرح ةَّدشو « ملعلا بلطل ِهّبحب ِهرْعِص ْنِم ٌفِرُع دقو
 ديزي َنبرهللا دبع ركب ابأ ُهَحيْش يتأي ّناكف « هيلإ ٍلّثبتلاو هعمج
 دقو « ليللا ئّتح ُهَنِب ٌقِرافُي الو ًةركُب « َرْمْرُه نبأ ١ ب فورعملا
 . نينس َينامث وأ عبس ةمزال

 « بّيسملآ َّنب ديعس ٌءيجأ ُتنُك : ٌلوقي « ةظفاحلا ّيوق َناكو
 ٌركذو - ًاملاسو « ًاديمُحو « ِةمَّلَس ابأو ء.مساقلاو « ًةورعو

 ىلإ ًاثيدح َنيسمخلأ نم ٍدحاو ّلُك ْنِم ٌعمسأ مهيلع ٌرودأف  ةعامج
 اذه ٌثيدح ًطِلْخَأ ا ل « ةئاملأ

 . هذخأ يف غلاب 3 هافحأو ًاّمح هبراش افح 00
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 ٌقيقد « رظّتلا دفان ءرْكِفلأ بقاث َكلذ بناج ئلإ َناكو
 50 ا ِهقَفَتلا َدّيج « ِةّنُسلاو باتكلآ ّنِم ٍطابنتسالا
 مئارذ ّدسو « حلاصملأ ٍةاعارُم ّمم عيش صضارغأ ئلع ٍصوصُنلا

 لوصالا تحت ةيوطنُملا ماكحألا ليصفت يف ًاقذاح « ٍداسفلاو نتفلأ

 . ٍةلوبقملآ وأ ةلوقنملا للعلاب اهيلإ راشُملا ِتاّيَكلاو

 ّلك َكلذ ىف ًاقّقدُم « ثيدحلآ ةياور يف يرِحَتلا حيحص َناكو

 . ٍتاقّثلا تابثألآ نع الإ ٌلَقني الف « قيقدتلا

 ْنع لوقي ٌناكو « ُهَّلُك ةحرط «. ثيدحلا ىف كش اذإ َناكو
 . 20 تليل ةّماع اهيف ْتَهْسَأَف ةلأسملا تولع ْتدرَو امير : هسفن

 . ةنس َنيعبرأ هفيلأت يف ٌقرغتسأ ِكلام مامإلل « أطوملآ » ٌُباتك

 هيلع ٌراشأ امك ١ سانلل ةأطوو ٠ سابع نبأ ّصخُرو ع

 . « أطوملأ » : ُهاّمسف « ٌروصنملأ

 : لاق ُهّنأ ِكلام نع َيوُر : هتيمست ببس يف ٌيطويّسلا ٌركذو

 مهّلكف « ٍةنيدملأ ِءاهَقُف نم ًاهيقف َنيعبس ئلع اذه يباتك ٌتضرع

 . « أطوملا » : ُةتيّئسف « هيلع ينأطاو

 نسح خيشلا انخيشل نيدهتجملا ةعبرألا ةمئألا ركذ يف نيدشرتسملأ ةيغب رظنأ (1)
 . ٍطاَّشَملا
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 ثيدحلا عمج يف ًاجهْنم َنَسأ ؛ ًاًطوملا  هفيلأتب كلام ٌمامإلاو
 00 دأ اهل « ةّيجهنَم َةلاَعَف ًةوطَخ فيلأتلاب اطخو « هفيلأتو
 هد لا يعور كلاس ليف ةيودتلا ناك قفا« ةيدعسلا قدمت
 لاهش نب ملسُم نب ُدّمَحُم ّلعف امك « ٍةعماجلا ملعلآ باوبأ ئلع

 دبع نب ٌرمع رمأب ّيمستلا نيودّنلا هديب يف ( ه178) ةنس يهل

 فيلا ضهن مث ءملعلأ باوبأ ئلع بيوبت ٍريغب ٌعمجف « زيزعلا
 برو ثيدحلآ لأ ْنَم َلوأ َناكف ٠ ّيرهزلا يلي يذلا ليجلأ يف

 نّمو « ةكمب جيرج ُنبأو « ٍةنيدملأاب سنأ نب كلام ؛ باوبألا ئلع
 ْ . مهجهن ىلع ئرج

 ُةّلعجف « ُةّتجردو « أطوملا » ةناكم ٌيولهدلا مللا ٌنيلو َنّيِب دقو

 . ٍنيِحيِحَّصلا عم ثيدحلا بتُك ْنِم ٍةَحّصلا يف ئلوألا ةجردلا يف
 ٍةَحَّصلا رابتعأب ّيهو . تاقبط ئلع ثيدحلا ٌُبتكو : لوقي

 : ٍتاقبط عبرأ ئلع ٍةرهّشلاو
 ١- ٍبُتُك ةثالث ىف ٌةرصحنُم : ئلوألآ ةقبطلاف « ١ «أطوملا ,

 » ؛ ٌيراخبلا حيحصو « ١ ملسم حيحصو « . 2

 « ئلاعت رمللا باتك دعب ِءامسلا ميدأ تحت ام : ٌيعفاشلا لاقو
 . ِكلام باتك نِم ٌحصأ

 يأر ئلع « ٌحيحص هيف ام َعيمج َّنأ ئلع ثيدحلا ٌلهأ ّقفتأو
 . هقفاو ْنَمو كلام

 ّلصتأ ٍدقو الإ ٌعِطقنُم الو « ٌلسِرُم هيف َسيلف « هريغ يأر ئلع امأ
 . هجولأ اذه نم ةحيحص اهنأ َمّرَج الف 2 ىرخأ قيرط نم ٌةدنس
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 ٌبحاص « ٌينابيشلا ٍلبْتَح نب ِدَّمَحُم نب دمحأ ٌليلجلا ٌمامإلا ره

 « مالسإلا خيش « ِةَنّسلل ٌرصانلا « ٍةنحملا ئلع ُدباَصلا « ٍبهْذَملآ
 . مالعألا ٍةَمئألأ دحأو

 يف ٌدادغب يف ٌةدلومو « سَحْرَس ْنِم ُهوبأ َناكو « َوْرَم ْنِم هلصأ
 3 ؛( هامل ) ماع ىّتح اهب سردو ء(ه55١ ) ماع لوألا عيبر

 ةرصبلاو ٍةفوكلأ ئلإ لحرف « هنئادم يف ملعلآ بلطل كلذ ّدعب ّلحر
 . ةريزجلاو ماشلاو ٍنميلآو ٍةنيدملأو ةكمو

 ْنع ذخأف « ثيدحلا بّلطب رافسألا هذه يف ةيانعلا ّديدش َناكو

 ٍدبع نب ٍريرَجو « ٍدعس نب ميهاربإو « ةنييُغ نب َنايفُسو « ٍميَّشُه
 . ٌيدْهَملَأ نب ٍِنْمحّرلا ٍدبعو « عيكوو « ٍناّطَقلأ ئيحيو « ٍديمحلا

 . َنيئّدحُمْلأ ةذباهُجو خويشلا ٍةَلُج نم مهريغو

 ٌرضحو « ّيعفاشلا مامإلاب ئقتلاو ١ هسأر ٍطقسم ئلإ ٌداع مّن
 ٍةنس ىلإ (ه145) ٍةنس نِم لوصألآو هقفلأ يف ٌةَّسورد
 .(مهاؤا/)

 نِم ٌثتجرخ : لاق ٌرصم ىلإ دادغب نم ٌيعفاشلا ّلحر امنيحو

 5م



 !دمحأ نِم َملعأ الو َدهزأ الو َعروأ الو ةقفأ اهب ٌتفّلخ امو َدادغب

 « ظفحلاو عرولاو ملعلأب ء ءاملعلا نم ٌيعفاشلا ُريغ ةفصو دقو

 . مجارّتلا بتُك يف ُهثريس هب ْتَّلحت اّمم

 َنيِلَّوألأ َملِع ُهل ٌعمج دق هللا ّنأك ٌتيأر : ٌيبرحلا ٌميهاربإ لاق

 ب ةريرخالاو

 0 يبأ نبأ لاقو

 ٌُبحاص ُهّنأ ملعأف « ّدمحأ ُتحُي ْنَم َتيأر

 ا م لاقو

 . ربصلاو دهّزلاو ٌعرولآو

 ُركْذُي ال « ةرخآلا ّسسلاجم ّدمحأ ةيلاجم ثناك + ةواد ونبأ لاقو
 . طق اينّدلا َركذ ُةتيأر ام « اينّذلا رمأ غ ْنِم ٌءيش اهيف

 ٌتمٌدام : لوقي َيدْيَمْحلا ُتعمس : فّلخ نب ٌيلع لاقو

 ٌدحأ انبلغي ال َناسارُخب َْيوُهاَر ٌنبَأو ٠ قارعلاب ٌُدمحأو « زاجحلاب
 ظنحأ نيآرلاةؤيبأا ثياوااع :”قراولا نيتك ني دما لاقو

 نب ةمحأ نم وق انو: دهققي ملعأ "الو هالك نأ لوو كيديفا

 . بح
 له : ٍرِهْسُم يبأل ّليق : هدسب ٌئتوريبلا ديلولآ نب ٌساَبعلا َلاقو

 الإ ُهّملعأ ال : لاق ؟اهنيد رمأ ِةَمألا هذه لع ظفحي ًادحأ ٌفرعت
 - لبنح ّنب ٌدمحأ ينعي  قرشملا ةيحان يف ًاَباش

 ثيدحلا يف ًامامإ ناك : ُهنع ٌئلبنحلا دامعلا نبأ لاقو

 ًامامإ « اهقئاقدو ِنُسلا يف آمامإ . هقئاقرو هقفلآ يف ًامامإ « ِهبورضو
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 ًدادغب يف يّفوتو « هقئاقحو ٍدهّزلا يف ًامامإ « هضماوغو عرولأ يف
 . ( ه141) ةنس ٍلّوألآ عيبر نم ١١ ٍةعُمجلآ موي ًةوحض

 : ٌدمحأ مامإلا ٌدنسُم

 : 0 ئاّدكلا رفعج نب ُدّمَحُم ُدّيَسلا ٌلوقي

 نب دمحأ للا دبع يبأ ِةَنُّسلا يبحُم دحوألا مامإلا ٌدنسمو

 يف وفوتملا ١ ٌيدادغبلا من 1ك اي ٌينابيشلا ليج نب ِلَمَحُم دمحم

 فلأ َفلأ 1 ناكو « نيتئامو َنيعبرأو ىدحإ ةنس دادغب

 ها ا ل ل

 ْنم ٌديسيو « هللا دبع هدلو تادايز نم هيفو « ةعم امو ِةَرْشَعل

 دنع رهّتشأ ٍدقو « هللا دبع نع يواّرلا « ئعيطقلا ركب ىبأ تادايز
 : ٌئنيدملأ سوم وبأ لاق « ٍثيدح َفلأ ٌنوعبرأ نأ سانلا نم ريتك

 0 يبأ لع ُةتأرق ئّتح « سانلا َّنِم َكلذ 8 ْنزأ مل

 . ها « نيزَر

 ٌينيسُحلا ٌئلع نب ٌدَّمَحُم ِنيّدلا نسمش ظفاحلا َكلذب حّرص اذكو

 . ركملاب ًافلأ ٌثوعبرأ هثيداحأ ُةَدِع : لاقف « « ةركذتلا ١ يف

 نود هلوق لع ٌدامتعالأو . ًافلأ ّنوثالث ُهَنِإ : يدانُملأ نبأ لاقو

 ملو « ثيدح َفلأ َنيسمخو ةئامعبس نِم َرثكأ نم ُةاقتنأ ٍدقو « هريغ
 . ةدنع هب جتحُي ام الإ هيف ٌلِجدُي

 )١( ةفرطتسملأ ةلاسرلا ص١6 .
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 و
 : هثيداحأ ةجرد

 : : لاوقأ : هثيداحأ ةجرد يف عاملعلل

 مسأ هيلع ٌقلطأف « ةّجُح ثيداحألا ّنم هيف ام نأ : لوألا

 . ةحّصلا

 و ا

 ل تيشلا « عجشلا م لا لو «ةوضوم هي ني

 بلع مك ام ّنإو « َكلذ نم ُلقأ وه امو « نسحلآ نب ُبْرَعَي

 يعيطقلا ّيهف ثيداحأ نم عض وأ « ئيعيطقلا ركب وبأ ُهداز ايم + ةطخلا ةيفاخأ م
 . لبنح نب ٌدمحأ ٌنيرهللا ٌدبع



 ٌيراخبلا ٌمامإلا

 « ”" ةيذوزَب نب ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب ُدمَحُم رهو
 ٌئفعجلا ٍناميلأ لإ ةبْسِن ةبشن ٌيفعُجلاو , ًادلوم ٌيراخبلا « ءالو ُيفعُجل

 ءالوب هيلإ ئمتنأف « هدي ئلع مالسإلاب َه ةريغملا ُهَّدج هللا فرش يذلا

 . ٌٍيراخبلا انّمامإ مهنمو « هتلالس ئلإ ةنم ئرسو « مالسإلا

 عبرأ ةنس لاَوش ْنِم ثلخ ةليل ةرشع ٌتالثل ٍةعُمجلآ موي دلو

 هدلاو ٌةرطع ِكَرابُم تيب يف ء(ه144) ةرجهلأ ّنم ٍةئامو ّنيعستو

 م 9 ةيهذلا١ لوقي امك ناك نقف « ئوقّتلاو ملعلاب ٌليعامسإ

 . َنيعرولأ ِءالُلاَو َنيلماعلا ِءاملعلا

 ٍريهاشم ْنم ٍريثك ىلإ ملعلا بلط يف ٌيراخبلأ ّلحر دقو
 . قارعلاو ّرصمو ماشلاو زاجحلا يف هرصع يف َنيثّدحملا

 ٍنانثأ ُةرمعو « نيتئامو ّنيسمخو تس ةنس ِءاثالثلا ةليل َيفوتو

 . ًارْكَذ ْبَّقَعُي ملو « ًاموي رشع ةثالث لإ ةنس ٌنوتسو

 )١( ٌيناتسبلا وأ ٌعِرازلا ةيبرعلاب هانعم يسراف : ةبزدرب .

 يبهذلل « ءالبنلا مالعأ ريس » (؟) ) 591/17 ( .



 : ٌيراخبلأ حيحص ُباتك
 هللا باتك دعب باتك ٌحصأ ُهنِإ : ُءاملعلا هيف لاق يذلا ُباتكلآ ّره

 . لاعت
 :ّوه اذه ةباتك ٌيراخبلأ هب لمس يذلا لماكلا مسالآو

 لكي هللا لوسر ثيدح نم هّصتخملاأ دنِسُمل ٌحِيحَّصلا ٌعِماجلا »

 . ( ِهماَيأو هنئُسو

 : ةعوضوم
 7-0 ٌحيَحَّصلا ٌثيدحلا ّوه « حيحَّصلا عماجلا » عوضومو

 رتشأ ُهّنِإ « ِهطْرَش يف َليقام ءوَض يف اذه ةُعوضوم ٌنابتسأ ٍدقو

 . ًاحيحص ًاثيدح لإ هيف ُلْخْدُي ال ُهَّنأو « ةحّصلا

 اذهو : هل ُنِصَّنلاو رجح نبأو « ٌيووّتلاو ٠ حالّصلا نبأ لاق

 حيحّصلا نياجلاب# 2انإ حمض قي ةاطنشا ةهو « هعوضوم ٌلصأ

 4 ماتو هنئسو ا ثيدح ْنِم رصتخملا دنْسُمل

 َّنأب رجح نبأ َنّيب امك « ٍدانسإلا ٌلِصّتْملا : ٍدنسملاب ٌدارملاو

 ضعبب اهدانسإ 0 يلا ٍثيداحألا ٌجيرخت ّيلصألا ةَعوضوم

 « ًاريرقت وأ « ًالعف وأ ٠ ًالوق َناكأ ٌءاوس « للي َيََنلا نع ٍةباحّصلا
 اميل هبفا قو امل كلذ ُفِلاخُي اّمِم باتكلا يف َعقوام ّنأو
 . تافوقوملاو ِتاَقّلعُملاك ًادوصقم الو ًالصأ ال « ًاضّرعو

 لوق « صوصخلا اذه ئلإ ٌمجرَيو : حالّصلا نبأ ٌلوقيو
 . عصام آلإ عماجلا يف ُتلخدأ ام : ٌيراخبلآ
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 َعمجأ : ٌيزْجّسلا ٌيلئاولآ ٍرْصَن يبأ ٍظفاحلا ٌلوق ُقَلْطُي كلذكو

 َّنأ قالطلاب فلح ول ًالجر َّنأ ئلع « مهُريغو ٌءاهقفلا ملعلا ُلهأ
 دق لكي ّيِنلا نع َيوُر امم ( ٌّيراخبلأ ) باتك يف ام َعيمج

 . هتلابح يف اهلاحب ًةأرملاو « ُثنحي ال ُهَّنأ يف ٌكشال ُهّنإف ٠ ُةنع

 : هباتك نع لاق ُهَّنَأ ٌيراخبلا نع ٌةمئألآو ٌظاَفُحلا ُهّلقن ام كلذكو

 ْ . ئلاعترهللا نيبو ينيب اميف ةتلعج

 نيب جلا : زياتك يف يدحجلا رللا دبع وبأ ةركذام َكلذكو

 مهنع هللا يضر َنيضاملأ ٍةّمئألا َنِم ذجن مل : هلوق نم ؛ ٍنيِحيِحَّصلا

 نيمامإلا نيم الإ « ٍوحّصلاب هعمج ام عمج يف حصفأ ْنَم َنيعمجأ

 ةعوضومو « باتكلا ٌدصاقم َكلذ كب ُدارْمل امنا ف « ( ٍنيْخِشلا )

 ٍطرش لإ ٍةبسّنلاب اذهو «اهوحنو مجارتلا نود , باوبألا د نوتم

 « ٌحيحّصلا ّوه امّلِإ عماجلا عوضوم نم ٌدوصقملاف ؛ َةحّصلاب لاصّنالا

 ِتاقّلعملا ًاسانئتسأو ًاعبت ّركذ دقف ء َكلذك ُهّلك َّنأ كلذ اينعم ّسيلو

 ظ . هعوضوم ٍلْصأ نع كلذ ُهْجِرْخُي الف « تافوقوملآو

هطرشو حبحّصلا ثيدح يف ٌيراخبلأ ٌجِهْنم
 : 

 رجح نبأ ظفاحلا ٌلوق ِهّثدأو ئنعملا اذه يف ّليق ام عتمأ ْنِم
 هتخم )و, 277 تكلا » باتك ِةمّدقم يف ( ه801 ) نس ّنوتملأ

 باتك ىلإ هيف ف لصو رهزألا ةبتكمب 0 وهو را نبال «تكنلا» )١(
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 : ٍنيقيرط ْنِم هطرش يف ّيراخبلا َجِهنَم صلختسأ ٍدقف « « يرابلأ حتف
 . هباتكل هسفن ٌيراخبلا ةيمست ْنِم : ُلَوأل

 . هفّرصت نم ءارقتسالا َّنِم : يناثلا

 ثيدح نم ٌرّصتخملا َدنسُملا َحيحَّصلا َعماجلا » : ُهاّمس ُهَّنإف

 . « همايأو هنئسو لكلا لوسر

 « ٍفْنِص َنوُد فْئِصب ّصتخي مل ُهَّنَأ , « َعماجلا » : هلوقب انفرعف
 نع ٠ ةةضخشلا تاضكلاو « ٌلئاضفلاو « ماكحألا « هيف ٌدروأ اذهلو

 بادآلا نم كلذ ريغو « ةيتالأ رومألا نعو ةيضاملأ رومألا

 . قاقّدلاو

 ( ُهدنع ٌفيعض ٌءيش ُهنم سيل ُهَنَأ ( « َحيحَّصلا ١ : هلوقبو

 « ّحص ام ّآلإ ٠ عماجلا يف ُتْلخدأ ام » : ُهلوق َكلذب ٌحٌرصُيو

 َلصُنأ يلا ثيداحألا ٌجييرخت ّلصالا َّنأ « « دنسملا ١ : هلوقبو
 وأ « هلوق ْنِم ناكأ ءاوس « هلك َيَِنلا نع ٍةباحّصلا ضعبب اهُدانسإ

 امّنِإ كلذ ٌفلاخُي اّمِم باتكلآ يف َعقو ام َّنأو ٠ هريرقت وأ « هلعف
 نم ٌفرع ام اذهف « ًادوصقم ًالصأ ال . ًاضرعو ًاعبت هيف عقو

 . همالك

 فيرعُتلا ىلإ ًالَوأ ٌجاَتْسُمَف ؛ هفّدصت نِم ءارقتسالاب َفرُع ام اًمأو
 ْنأو « ًالِصتُم ٌدانسإلا ّنوكي ْنأ ّوهو - هريغ َدنعو ٌةَّدنع - و
 ىلإ جاتحأ ؛ ٌّرّصق ْنِإف ٠ ِطبَّصلاب ًافصّنُم ًالْذَع هتاور ْنِم ّلُك ٌنوكي

 ْنأ نِم الخ ذق « كلذ عم ٌثيدحلآ ٌنوكيو « ٌريصقّتلا كلذ ُدْيجَي ام .

 فلاخ يأ « اًداش ّنوكي ْنأ نمو  ةحداق ّةَلِع هيف ْيأ  ًالولعم ٌنوكي
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 مزلتست ةقلاقتك . ًاطبض ٌدشأ وأ  ُهنم ًاددع ُدثكأ ّوه ْنَم ةياور

 . ًافسعتُم ٌنوكي ال يذلا ٌعمجلآ اهعم ٌرّذعتيو « َيفانّنلا

 ٍلاصّتالا ونعم هحاضيإ ةدايز يف ًاميظعو ًاقيقد رجح نبأ ناك ٌمْن
 نم ومكُح يف امو « ٍنعْنعُملا » يف ّيراخبلا َدنعو ٠ نيثذدحملا دنع

 : ٌلاقف ٍسيلدَّتلا مدعو « ٍةقْثلاو « ٍةرصاعُمل مم ِءاقّللا ٍطارتش 1

 هخيش نع هتياور يف ِةاوُرلا َنِم لك ربع رَبعُي نأ مهدنع لاصتتالا

 : يريخأو «ينثسو + ترسم هال افشل ىل ةطيرش زددقن

 . لاق ًانالف َّنِإو « نعك كلذ يف ٍةرهاظ وأ

 00000 عامّسلا ىلع نعنعملا لْمح ًطرش َّنأ َنّيب َّمُن
 ٌتَّدح نم ا ّيراخبلأ دنع ْعيَّصلا َّنِم

 تا ةقث نوكي ْنأ طارتش :ا مم « ًةدحاو هر قلو هل

 . عامسلا ئلع ةنعنعلا ٌهَدنع ْتلِمُح « ُهنع

 ٌةدنع طرت كا تي « نقثأو ئوقأ ؛ لاصّتالا يف ٌيراخبلا ٌطرشف

 . ةرصاعملآب ئفتكأ ٍدقف ؛ ملسُم يفالخب « ٌةرصاعُملأو نقلل

 حيرصُتلا ئلع ٌةدنع رودي م راخبلا دنع ِءاَقّللا تو ٌقيرطو

 هب مكي ٠ عضوم يف نع ماسلا تينا «داسإلا ف ساب

 0007 رئاس يف

 : ةلئاق ٌةٌركارمو ا

 )١( يرابلا ضيف بحاص نع ًالقن ) ١/78 ( .
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 مهنع جرح َنيذلا ٍلاجّرلا يف هفّرصت يف ءارقتسالاب انفّرع اذكو م وثيع

 نِم َجّرخ ْنِإو « هثيدحب مُهفرعأو ٠ هخيشل َةبحُص مُهَرثكأ يقتني ُهّنأ
 « تاعباتُملا يف ٌجَرْحُي امّنإف « ِةفّصلا هذِهب وكي ال 3 يلح

 عومجمب ا اذه ٌهطبض امم كلذ َّنأب ةنيرق هل ٌموقي ثيَحو

 . بتكلا ٌحصأ ُهئاب أ ائيدحو ًاميدق ٌةَمئألا ُهفَّصو َكلذ

 0# #خ #



 ٍجاَجَحل نب ملسُم مامإلا

 ُحيِحّصلا ةعماج

 خيرت ٍملسُم 00 نب ملْسُم نيسُحلآ وبأ وه
 . نينا الا الآ َنيثّدحملا مالعأ ُدحأ « ٌييروباسينل

 0 ةقّقح ام لع « نيتئامو تس ةنس روباسينب ُهدلوم ناك
 بلاط ,لعلآب ًافوغّش أشن « « راصمألا ءاملُع» هباتك يف ميل نبأ
 « ةيمالسإلا راطقألا مظعُب ٌفّوط ليبسلا اذه يفو « ثيدحلل
 خي نع ست » اي . اهب خويشلا ٍةّلُج نع ذخأو

 يفو ٠ َنارْهِم نب ِدَّمَحُم نع ٌيرلا يفو « هّيوُهار ٍنب قاحسإو
 : راجحلا يفو ٠ ةمّلشع نيرفلا لبو لمح نب دمحأ نع : قارعلا

 ٍنب ورمع ْنع :ّرصم يفو « ِبعْضُم يبأو ٍروصنُم نب ٍديعس نع
 . ئبحي نب ةلَمْرَحو ٍداَوَس

 نب ُدُمَحُمو « ٍدعاص نب ئيحيو « ُيْذمرَتلا ئسيع وبأ ُهنع ئورو.
 «- هباتك يوار وهو 0 نب دعم دمحم نب ميهاربإو + َدلْخَم

 « ءاربلأ باّهولآ دبع نب دِّمَحمو . ةمْيَّرُخ نب قاحسإ نب ٌدِّمَحُمو

 مهّلكو « ٌنوريثك ٌقئالخو « َنادْبَع نب ٌئيكمو ٠ نيسحلأ نب ٌنيلعو
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 ٍةعانص يف هقذَحو « هتبترم ٌرلعو هتمامإو هتلالج لع اوعمجأ

 ئرخأ ّت افلْوَم هلو « ٌفورعملآ ؛ َحيحَّصلا » ةياتك لأ دقو

 . ةَريغ

 ةنس يفوت نأ لإ ًافيلأتو ًاسيردتو ةلخرو آيقلت ةتايح ئضقو 3 6-5 3 1 مي مت 20 -.

 . ًاماع ٌنيسمخو ةسمخ زواجُّم ٌريغ ٌروباسينب ني نيتئامو َنيّدسو ىدحإ

 1 وو

 ا ٌقافآلا ُهَت روش ثقيط يذلا ةياتك وه

 ٌفلأ َرشع ْءع ينثأ هيف ٌعممجو « ةنس ًةرشع َسمخ هفيلأت يف َثكم

 . ثيدح فلأ ةئامثالث ْنِم اهراتخأ ثيدح

 : ةعوضوم

 ٌثيدحلا وه ملسم مامإلل « حيحَّصلا عماجلأ » ٌعوضومو
 . كيرلا لوسر لإ ٌدنسُملا ٌدّرجملا ٌحيَحَّصلا

 ٍمْمَج يف ةحيحص ٍةقيرط يف ّيراخبلا َجْهَن هفيلأت يف جهن دقو
 ٍهقف نم ملعلا باوبأ ئلع هفيلأتو ٠ دّرجملآ حيِحَّصلا ثيدحلا

 ني نسما دز ئلع ويف رصتتا هلآ ريغ « عقيرطب رئاَُم «وفالخو
 مجارت هيف َرْكذي ْنَأ ريغ ْنِمو « ًاردان الإ تافوقوملأ َرُكذي ْنأ ريغ
 . هباتك ُحاَرُش ٍةمِجرّتلاو ٍبيوبّتلاب ًماق دقو ٠ باوبألا
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 اًيركز وبأ ٍنيّدلا يبحم ٌمامإلا كلذ يف ٌداجأ ْنَم مظعأ ٌناكو

 ْ ٠ . ٌيووّتلا يحي

 لع ةباتك بتر ئلاعت هللا ةمحر ًامِلْسُم َّنِإ : '7ُيووّنلا لاق

 هيف باوبألا مجارت ْرُكذي مل ُهّنكلو « ةقيقحلا يف ٌبَربُم رهف « باوبأ
 ذقو : ُيووّنلا لاق مت . َكلذ ٍريغل وأ ٠ باتكلآ ٌمَجَح اهب دادزي ًالئل

 امإ « ٍدَيجب سيل اهضعبو « ٌدِّيج اهّضعب مجارتب ُهَباوبأ ةعامج مجرت
 نو . َكلذ ٍريغل اًمإو « اهظفل ةكاكز وأ « ٍةمجرّنلا ةرابع يف روصُقل
 . اهنطاوم يف اهب قيلت تارابعب اهنع ٍريِبعَّتلا لع ٌصِرْخأ هللا ءاش
 . هأ

 حاحّصلا ثيداحألا َّنِم يفالآ ةعبرأ هباتك يف ٌملسُم َعمج ذقو

 .٠ و 1 صا 1 :

 امل ًّدصتي ملو « ُدِراولأ ٌثيدحلا لإ ٍةبطُحلآ دعب هيف سيل ( )١

 ١ . باوبألأ ةمجرتو

 م يدّحت ْنِمف : لاق « هصئاصخ يف ًالّضف ُيووّنلا َدقع دقو
 كلذ ٌةدييقتو « ( انّربخأ ) و ( اَنَنَّدَح ) َنيِب زييمّتلاب ٌةٌوانتعأ هللا ةمحر
 ٌقرفلأ هللا ةمحر هبهذم نم ناكو « هتياور ىفو « هخياشم ئلع

 . )7١/١( ملسم ةمّدقم )0(

 نإ



 خيشلا ٍظفل ْنِم ةعمس امل الإ ةقالطإ ٌروجي ال ( اَنََّدَح ) ّنأب « امهنيب

 َّوه ٌقيرفتلا اذهو « خيشلا ئلع َءىِرُق امل ( انربخأ ) و « ةّصاخ
 : قرشملاب ملعلا لهأ ٍروهمُجو هباحصأو ٌيعفاشلا ٌبهذم

 : خيشلا لع َءىرُق اميف لوقت ْنأ ٌروجي ُهّنأ ىلإ ةعامج بهذو

 . ( انّربخأ )و ( اَنَثَّدَح )

 الف اَنَثَدَح : هلوقك « ٍةاورلا ظفل ٍطبضب ٌةؤانتعأ : كلذ ْنِمو

 يفرح يف ٌفالتخأ امُهنيب ناك اذإ ٌكلذكو « ِنالُقل ٌظفّللاو « ٌنالفو

 « كلذ وحن وأ « هتبسن وأ « يواّرلا ٍةفص وأ « ثيدحلا نتّم ْنِم

 يف ناك امبُرو 2( ّىنعم هب ٌرّيغتي ال ٌةضعب ناك امئدو هتك كنف

 هل ْنَم الإ ُهل ُنّطفتي ال ًاَيِفَح ناك نكلو « ئنعملا يف فالتخا ٍهضعب
 . ءاهقفلأ بهاذمو هقفلأ هقفلأ قئاقد ىلع ٌعالطأ

 « َةمَلَس ُنيرهللا ُدبع انّنَدَح : هلوق لثم يف هيّرحت : كلذ ْنِمو

 لف ٍديعس نبأ وهو - نيتخي نع( نب لالب نبأ يعي - ٌناميلس اَنَثَّدَح 00000

 نب ئيحيو ٠ لالب ان ناعيلُم ::لوقي ْنأ ٌهنع لل وهز زوجي

 ناكل « ًابوسنم ُهلاق ولف « ًابوسنم هتياور يف ْعقي مل هنوكل « ٍديعس
 + دكت كو ويسب ةريخأ هلا هيفا نط اربخت

 ب ما

 هيضتقي قست ىلع ثيداحألا هفيصرتو هبيترت نسخ : تلارو
 ## ع

 لاوصأو ماعلا يق رئاقدو ٠ باطخلأ عقاومت هتفرعم ٌلامكو ليفت

 . كلذ ٍريغو ٍةاوّرلا بتارمو « ٍديناسألا ملع تاّيفخو « ٍدعاوقلا

 لعف امك هباوبأ يف ٌثيداحألا عطقُي مل هللا ةمحر ملسمو
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 ريغ ًالَّمكتْسُم ثيدح َّنُك ئور ُهّنِإ ْلب « هثيداحأ ضعب يف ٌيراخبلأ
 . ٍدحاو ٍناكم يف ةفلتخملا هديناسأب ِءَّزِجُم

 ملسُم ّصصتخأ : 26 بيردتلا » يف ٌئطويٌّسلاو ّيووّنلا لاق
 هظافلأو ةدّدعتُمل هديئاسأب ٍدحاو ناكم يف ثيدحلا قرط عمجب

 باوبألا يف اهحّت ُهّنإَف «يراخبلا فالخب .ُهل ةلوانت ٌلهسف « ٍةفلتخُملا

 ها . ناظم يف اهنم ًاريثك دروأو « اهنم َماكحألا هطابنتسأ ببسب

 ٌملسم ةرفنأ دقو : "" ملسم حرش ةمدقم » يف ُيِووّنلا َلاقو
 ثيدح ٌلُكِل ّلعج ُهَِّإ ثيح ْنِم « ًالوانتُم ّلهسأ ٌةتلعج ٍةنسح ٍةدئافب

 اهاضترأ يتلا ثيدحلا قط هيف ٌعمج وهب قيلي ًادحاو ًاعضوم

 « ةفلتخُملا ةظافلأو ًةددعتملا ُةَديناسأ ٌهنم ٌدروأو « اهركذ ٌراتخأو

 ةقثلا هل ٌلصحيو « ٍثيدحلا هوجو يف ُرظّنلا بلاطلا ىلع لهسيف

 كلت دكذي ُهّنإف « ٌيراخبلا ففالخب . هقرط ْنِم ٌملسم هدروأ ام عيمجب

 اهنم ريثكو « ٍةدعابتُم ٍةقّرفتُم باوبأ يف ثيدحلل ةفلتخُجلا ةوجولأ

 ةقيقدل كلذو ء هب ئلوأ هنأ مهفلأ ىلإ ٌقبسي يذلا هباب ريغ يف ةركذي

 ٌلوصحو ٠ هقرط ٌعمج بلاطلا ىلع ُبعصيف « نم ٌيراخبلأ اهمهفي

 ها . ثيدحلا اذه قرط ْنِم يراخبلا ٌةركذ ام عيمجب لا

 ْنِإو « ٌيراخبلآ يفوصت ٍةَقدب ُدِعْشُي ٌيووّنلا مالك َّنأ ظحالُيو

 رح ذأ, عيدا ىف ةحسفر هلق سيل ْنَم ىلع كلذ ّيفخ

 انه ْنِمو « ثيدحلأ ٍةفرعم يف ٌيصاوخلاو ٌيراخبلأ اهمهفي امّنإ ةقّدلا

.)١8/١( )0( 

 و338



 ةطابنتسا وه امّنِإ « ثيداحألا َعيطقت جهنملا َكلذ ٌيراخبلآ ئلع مح يذلاو « ثيدحلاب َنيفراعلا ريغ ئلع لانملا بعص ناك امبُر

 . ةمجارتو

 اذهب ملسُم َز ٌراتما اذإو : "”َكلذ يف رجح نبأ مالسإلا خيش لاق
 يتلا مجالا َنِم هباوبأ يف ُةنّمض ام لضفلا ّنِم هتلباقم يف ٌيراخبللف
 . ةمالك لئهتنا . ٌراكفألا ترّح

 م ميو راكبا يف عانت
- 

 ْمِلْسُم ِةَعاَبّصلا نْسُح يف قاف اَمَك ةكن ء ٌيِراَخْبْل قاف ذل تْلَعَف

 : ملسُم حيحص ئلع ٌيراخبلا حيحص ٌةيلضفأ
 دعب بتُكلا ُحصأ امُه ِنيِحيحَّصلا َّنأ مولعملا َّنِم حبصأ

 « اهجْوَأ راودأ ئهبأ يف ٌةءاّضو َّنُسلا ةيار ْتَمفُر امهبو هللا باتك

 ٍروصع نئهزأ ُهّنأب امُهَدعب نميف امهرثأبو امهب ُثلاَثلا ٌرصعلآ مسن
 ىلإ امهدعب ثيدحلا ٍةَمئثأ نم ٌمامإ َقْرَي ملو « ِةَّنُسلا عمج
 . امهتبترم

 ُثتحابلا ٌدجي « نيحيحّصلا َنيب ٍةلضاَفُملآ ضرعم يفو
 يأر انينثتسأ اذإ « هتّيلضفأ ئلع ٌعَمِجُم « ّيراخبلا حيحص  ّنأ
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 نبأ ةخيشو « ٌيووّنلا ٌمامإلا ه همّدقت ئلع قافتالا لقن دقو

 عحصلاو هحرش ني يف ُيورّتلا لاق . امهّريغو ٍالّصلا

 هللا مهمحر ًءاملعلا َقفَتَأ : ملمو يراخبلا نيب ةنزاوملأ يف '

 راخبلأ « ناحيحصلا » زيزعلا ٍنآرقلا دعب بتكلآ ّحصأ َّنأ ىلع

 ل ةّمألآ امهتّقلتو « ملسُمو

 ًةرهاظ ٌفراعمو دئاوف امهذئثكأو امهّحصأ ٌيراخبلا ٌتباتكو

 ٌيراخبلا َنِم ٌديفتسي نمم ناك ًاملسُم َّنأ مص دقو . ةضماغو

 مالكل ٌدهشيو 0 سيل هب فرتعيو

 . 7كم اذلا ىف يلا ُدهشأو

 يي

 م

 ٌراتخملا ٌبهذملا ّوه : ّيراخبلأ باتك حبجرت يف يووّنلا لوو

 . ثيدحلا رارسأب قْذَحْل و ٍناقتإلا لهأ و ُديهامجلا هب لاق يذلا

 بتك ٌلَجأَف ٠ ٌحيحَصلا ٌيراخبلأ ٌعماج اًمأو : ٌئبهذلا لاق
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 يوونلل ءامسألا بيذهتو . ( 59/5 ) دادغب خيرات يف اذك (؟) ) ١/77 ( .
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 فلأ ْنِم هعامسل ٌصْخُشلا ّلحر ولف « ئلاعت هللا باتك َدعب مالسإلا

 خيو نم ذيتسي زي علو ٠ع ملسشو «ولش ُلَجَأ

 الو ٌملسُم حارام « ٌيراخبلأ الول : ٌينطفّرادلا لاق تح « ُهَراثآ

 . ءاج

 باتك ّذخأ امّنِإ : ملسُم َمنص ِءيش ُّيأو : ئرخأ ٌةّرم لاقو

 ْنِإو وهو . ٍتادايز هيف ٌدازو « ًاجرختسُم و هيلع َلمعف ٌيراخبلا

 « ملسُم ىلع ّيراخبلا ٌحيجرت هنم ٌذخؤي امنِإف ٠ ا نر

 هتايح يف هب َر رئت يذلا ةذيملا وعر « ُهنم ٌدافتسأ لق 5 هنأ ثابثإو

 : ٌةّيملع ٌتادوهجم هل َناكف « ٍةَبّيَط ٍةقاط ٌبحاص ناكو « ةّيملعلا
 ىلع ثيدحلا يف ثمّدقت يتلا ٌةيتاَذلا ةصئاصخ هباتكل ّناكو

 . ةمسص

 ٌيلع يبأ ٌيِرصَع وهو « ٌيروباسَّنلا ّدمحأ وبأ مكاحلا لاق
 ً لتحت ذاكرا ٍلاجّكلا ةفرعم يف ويلع ٌمدقُمو 6 ٌيروباستلا
 نم را لوس نتف لوضألا تل يذلا ُهّنِإف « ليعامسإ

 ْنِم ٌهذخأ امّنإف 7-0 لكو «٠ ساّئلل َنّيبو ٍثيدحلا
 . "ٍاججحلا ٍنب ملسمك « هباتك

 ٌداكي يذلا ٌرْدَقلآ اذه انبسحو « ئونعملأ اذه يف ٌةريثك ٌلوقّتلاو

 .( ١/١ ١ ) يرابلا حتف ةمدقم )01(

 ىف



 ّنأل « ٍثيدحلأ ِةَم ٍةَمتأ نع كلذ ّلقُّن امك « ءاملعلا ُقافَتَأ ُهنم ئءارتي

 ةلسُم ةهش دقو « ُهاتسأ أو رملشم نو نذلا اذهب (ملعأ يراختلا

 . همولعو ثيدحلا ٌّنف يف هينادُي ْنَم هرصع يف الو ُهّلثم سيل ُهَن

 جهنم نأ « هريغو دمحأ يبأ مكاحلا مالك نم انل ئمارت ذق نأ امك

 ةذيملت مهتمّدقُم يفو  ُهدعب ثيدحلا ةّمئأ جوخ يذلا وه ٌيراخبلا

 . ملسم ٌمامإلا ُلَوألَأ

 : ةتياور الو َحيحَّصلا ابعوتسي مل ٍناحيِحَّصلا

 حرص دقو « ''”ةحيحّصلا ثيداحألا بعوتسي ْمل ّيراخبلا َّنإ

 0 لإ « عماجلا » باتك يف تلخدأ ام : لاقف « كلذب

 . لولا لاحل | حاحٌّصلا ّنِم ٌتكرتو

 َ كتانحلا لوطي ال يع عاخشلا نيل ككرنو هو : ةياور يفو

 َفلأ يتئام ظفحأو . وعم تيدح فلأ ةئام ظنحأ لاقو

 + مجم رع كيدج

 حيحَّصلا ّنِم ُتكرت امو « ًاحيحص الإ باتكلآ اذه يف ْجْوخأ خل

 . ٌرثكأ

 َّنِم ٌيراخبلا ٌظفح ام ْعُلبت مل « عماجلا » ٌثيداحأ َّنأ ٌمولعمو

 ءاليتلا مالعأ ريسو (ا/ة/1) يوونلا بيذهتو 4(2/؟) دادغب خيرات )غ0(

(17/ 07 1). 
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 حيحص ثشيدح ّلُك ثني مل ّيراخبلا ّنأ : كلذ ئنعمو « َحيِحَّصلا

 ًاعم ٍناَحيحّصلا بعوتسي ْمل لب « هطرش ئلع ثيدح ّلكو « هيف
 . ةحيحّصلا ٌثيداحألا

 ابعوتسي مل نيخيشلا َّنِإ : "76 ِثيِغُملأ حتف ١ يف يواخّلا لاق

 ابعوتسي مل امهّنإ : َليق ول لب « ًامهيباتك يف حبحّصلا َّلُك
 «بايصبالا عدوي امهم زك رم در :٠ اهخوت هاكأ «ايهنورت

 حيحص يدنع ِءيش ّلُك سيل : لاق ُهّنَأ ًاضيأ ملسُم نع ّيوُر دقف

 . هيلع اوعمجأ ام ٌتعضو امَّنِإ « انه اه ٌةتعضو

 ّآلإ هباتك يف ضي مل ُهَّنأ - ملعأ هللاو - دارأ : "”حالّصلا نبأ لاق

 , اهيلع َعَمْجملأ حيحّصلا طئارش اهيف ٌةدنع و يتلا ثيداحألا

 . مهضعب دنع اهضعب يف اهعامتجأ رهظي مل ْنِإو

 هكا يو ع را دهم
 لق اهيلرف هر ةنيداحالا نو كعب اب يح دارج

 0 نع ٌيذمرتلا ٌلقني امك « امهيباتك يف تيس ةيداحأ

 ها . اهريغو ِنْنَّسلا يف لب « ٌهدنع ثسيل ثيداحأ ٌحيحصت

 دمحأ ) ٌروتكدلا « مالسإلا رجف » ُفّلؤم ةمعز ام ُذَرُي اذهبو

 ريغ ْنِم يفالآ ةعبرأ ّوهو هثيدح يف ُيراخبلا ٌةعمج ام َّنأ ْنِم ( نيمأ

 )١( )1/6١؟"(.

 ١( بيردتلا )١/98(.

 ) )9الص ثيثحلا ثعايلا .
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 ثناك يتلا ثيداحألا ددع ْنم ةدنع ّحص ام لك ّوه « رركملأ

 0 3 ل هرصع يف ةلوادتُم

 ثيداحألا عمج ْنِم ّلعف ام ىلع َبِتوُع امل ُهَّنأ ملسُم ْنع اوورو

 + ايلع عدلا مآل قط ان نإ : ل ليقو « باتك يف حاحّضلا

 يف اذهل ّسيل : ثيدحب مهيلع ّجّتحأ اذإ اولوقي ْنأل َليبسلا ّنودجيف

 « ٌحاحص وه : ٌُتلقو ّباتكلا اذه ٌتجرخأ امّنِإ : لاق « < عينبفلا

 وهف باتكلا اذه يف ثيدحلا ّنِم ُةجَوَحُأ مل ام |[ لآ لو 3

 فيض

 ْيأ - ةامزتلا الو « حيِحَّصلا ابعوتسي ملو ولا لاق

 .  تاعيتسالا

 امنع لمتشي ٠ « ٌريبك ٌباتك مكاحلل ُكردتسملاو : ٍمالَّصلا نبأ لاق

 وفصي ُهّنإف « لاقَم هضعب يف هيلع ْنَكي ْنِإَو « ريثك ءيش ىلع اًمُهَتاَف

 . ٌريثك ٌحيحص ةنم هَل

 ء ةسمخلا لوصألا ِتْقِي مل ُهَّنَأ ُباوّصلاو : ُيووّنلا لاق

 الإ ٌيئاسّنلاو « ّيذمرتلاو )2 دواد بأ نن نتسو « ٍناحيَحَّصلا :

 ا

 « ٍنيخيشل را م ل ”تطو

 )١( بيردتلا )١/99948(.
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 مدعب احّرصو « ٍحاحَّصلا باعيتسأ امزتلي مل ٌثيح « امهيلع ّضرتعي
 . همازتلا

 َرِمُع نب يلع نسحلا وبأ ظفاحلآ ٌمامإلا َمزلأ : "”ُيووّنلا لاق
 امُهنع هللا يضر ًاملسُمو ّيراخبلآ « ٌةريغو هللا ةمحر ئينطقّرادلا

 اجّرخأ دق ٌديناسأ اهديناسأ َّنأ مم « اهّجارخإ اكرت ثيداحأ جارخإ

 . اهب امهيحيحص يف اهتاورل

 مُهنع هللا يضر ةباحصلا ّنم ةعامج َّنأ ٌةريغو ينطقرادلا ٌركذو

 حاحِص هوجو ْنِم مهثيداحأ ْثيوُرو ٠ كلا لوسر نع اوَوَر

 امهمزليف « ًائيش مهثيداحأ نم اجّرخُي ْملو « اهيلقان يف َنعطم ال
 . ها . امهيبهذم لع اهجارخإ

 : حبحّصلا ٌبتارم

 ِطبضلاو « ٍةلادعلا يفاصوأ ببسب حيحّصلا ُبتُر تثوافتت
 يف ُهتاوُر ناك امف . حيحصتلل ةيضتقُملأ ٍتافَّصلا َنِم امهوحنو

 ّمصأ ناك « ٍلوبَقلا تافص رئاسو طبضلاو ٍةلادعلأ َّنِم ايلُعلأ ةجردلا
 . ةتود امم

 ١ : ©9قبس اميف اهركذ مدقت

 . ( 751/١ ) يوونلل ملسم ةمدقم 000(

 ,808 : ص )0

 "و



 دواد وبأ مامإلا

 نب ٍداَّدش نب ريشب نب ٌقاحسإ نب ِثعْشَألآ نب ٌناميلُس ّره

 ٠ فّرطو لحر ْنَم ديلا ' ٌيناتسجسلا يدزألا نار نب ورمع

 ٠ نييماشلاو نيفاسارْكلاو َنييقارعلا نع ّبتكو « َفَّيصو َعمجو

 . َنيّيرصملاو

 نم ثيقب ةرشع َعيرأل ةرصبلاب يفوتو « ن نيتئامو نيتنثأ ةنس دلو

 نيتنافو نيعيمو نسخ ةنسلاَوف

 « برح ٍنِب َناميلّسو  ميهاربإ نب ملسُم ْنع ثيدحلا ذخأ

 ةملْسَم ٍنبرهللا ٍدبعو « ّيسلايطلا ٍديلولآ يبأو « ةبيش يبأ نب ٌنامثعو

 ٍنب ّدمحأو « ٍنيعم نب ئيحيو «دَمْرسُم نب ٍدَّدَسُمو « ٌيبنعقلا
 ةنئأ نو مالوم رخو + نتوي قب دمعاو: ««ويعبس نب ابكر ١ لبنح

 . ةرثك ئصحُي ال ْنِّمم ثيدحلا

 نمحّدلا ٍدبع وبأو ءرشلا دبع ٌهنبأ : ٌةنع تيدحلا ّدخأو

 نب ُدْمَحُم يلع وبأو «ٌلآلخلا ٍدمَحُم نب ٌدمحأو « عئاسكلا

 . ةَباتك يورّت هقيرط ْنِمو « ٌيؤلؤللا ورمع نب دمحأ

 ا



 ةياتك ئورو . ٌدادغب مدقو « ةرصبلأ نكس دواد وبأ ٌناكو

 ءًاميدق ةفنصو « ٌهنع اهلهأ اهلقنو «ءاهب ِنئّسلا يف ذ َفئصملا

 . ةنسحتسأو ةداجتسأف « لبنح نب ّدمحأ ئيلع ةضرعو

 - ننشلا ٌباتك ينعي - تاتكلأ اذه ةَعَبِض : ناين 2 حا تيخ

 ثركذ . ثيدح ةئامئامثو ثيدح يفالآ ةعبرأ هيف تعمج

 + تيداعأ ةيفرأ

 ُلاَمْعَألآ اَمّنِإ ) : ٌمالسلاو ٌةالصلا هيلع ٌهلوق :اهُدحأ
 2176 تاكل
 3 باي و

 : 00 هَبْعَي ال ام ُهُكَدَت 3 ِءْرَمْلأ مالْسِإ ِنْسُحخ 4 نم ١١ يناّئلاو

 سام هوك و -

 ام أل ْيئضْرَي ْئشَح 2 انمؤم نمؤملا وكت الد : تلاّثلاو

 م ِهِسْفَنل ٌةاضْرَي

 دواد وبأو )١19091( (18/5) ملسمو )١( (؟١/5) يراخبلا هاور )١(

 ( 08/١ ) يئاسنلاو ( 15417 ( ١79/5 ) يذمرتلاو (؟١١1١(177/5)

 1580/١ ()١59(. ) دمحأو ( 575717) ( ١577/7 ) هجام نباو .( ال6)
 (89105) ( 1١18/5 ) هجام نباو ( ؟"١ا/) ( 008/5 ) يذمرتلا هاور (0

 .(١ا/“:)(١؟١/١١)دمحأو

 يذمرتلاو (549()١/10)ملسمو )9/١()١1( يراخبلا هاوز (؟)

 هجام نباو ( 18و )١١6/8( )501١9 ىئاسنلاو )5509/4 ( )١601٠6(

(20)1755/1). 1 ْ 

 ال



 ٌرْوُمَأ اَمُهَننَيَو ٠ نيب َماَرَحْلأ َّنِإَو نيب َلالَحْلا َّنِإ» : ٌعبارلاو
 . تيدحلا . .207« ٌتاَهِبَتْشُم

 ٌمامإلا ثعشألا نب ُناميلُس دواد وبأ : ٌلالخلا ركب وبأ َلاقو

 جيرختب هتفرعم ئلإ ّلجر هنامز يف ُةَقبسي مل « هنامز يف ُمّدقُملآ
 نا

 . ٌمّدقُم ٌعرو ٌلجر وهف « اهعضاومب هرصبو مولعلآ

 : ٌدواد ىبأ ٌنئَس

 ْمِلاَعَم ١ هباتك ٍةمّدقم يف ٌئباطخلا َناميلُس وبأ ٌظفاحلا لاق

 0 جلا

 ٌباتك ٌدواد يبأل ؛ ٍنَُْسلا » باتك َّنأ « هللا مكمحر - اوملعأ

 ْنِم لوبقلا ٌقِزُر دقو « ةلثم ٌباتك ِنيّدلا ملِع يف َْبِصُي مل ٌفيرش

 ئلع ِءاهقفلأ تاقبطو « ِءاملعلأ قَرِف نيب ًامكح ٌراصف « ساتلا ةفاك

 لهأ ُلَّوعُم هيلعو « برش ةنمو « ٌدزو هيف لكلف . مهبهاذم فالتخأ

 مل ًالجر َّنأ ول :- « ننئَّسلا» ةاوز دحأ - ةيبارعألا نبأ لاقو

 تحي مل « دواد يبأ ُباتك مث « ُفَحصملا لإ ملعلأ ّنِم ٌةَدنع ْنُكي

 . ءيش ئلإ امهعم

 دواد وبأو )١15495( ( هم /ه) ملسمو )19/1١()600( يراخبلا هاور )١(

 يئاستلاو )8#/901١١()١1١١65( يذنمرتلاو (74()70551/خ)

 .(1:25#5 2( غ١ //)
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 : ٌيلازغلأ ٍدماح وبأ ٌُمامإلا َلاقو

 : مّيقلا نبأ لاق ماكحألا ثيداحأب , ملعلا يف َدهتجُملأ يفكت اهّنِإ

 نب نابلس ٌيناتسجّسلا دواد يبأل « ٍننُّسلا » ٌباتك ناك اّملو

 ءوب هللا ةّضخ يذلا عضوملاب مالسإلأ ّنم 0 ثعشألا

 عازتلا ٍدراوم يف ًالّضفو « مالسإلا لهأ َنيِب راض .ثيحي

 ل ماصخلاو

 اهمظنو « بيترت ّنسحأ اهبّنرو « ماكحألا ثيداحأ َلْمَش َعمج ُهّنإف

 َتيداحأ اهنم هحارطأو « ِءاقتنأ ّنسحأ اهئاقتنأ َعم « ماظن ّنسحأ
 . داّزلا لضفأ نم ةَباتك ثّلعج « ءافعّضلاو َنيحورجملا

 ا خا
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 ٌيَذِمرُتلا مامإلا ا

 ا ا ا ا
 نينثالأ ةليل َدِمْرَي يف يفوتو « ن « ٍنيتئامو عست ةنس دلو « ُنِمَّلُسلا
 ٌدحأ وهو « نيتئامو َنيعبسو مست ًةنس بجر رهش ْنِم َرْشَع تلاثلا

 . ٌةحلاص دي هقفلأ يف ُهلو « مالعألا ٍظاَّنُحْلَأ ءاملعلا

 َرْدَّصلا ّيقلو . ثيدحلا ِةَمئأ نم ٍةعامج ْنع ثيدحلا ّذخأ

 « ئسوم نب ٌقاحسإو « ٍديعس نب ةبيتق : ٌلثم ؛ خياشملا ّنِم َلّوألآ

 « ٍراَّشِب نب ٍدَمَحُمو ٠ ٍنْمحَولا ٍدبع نب ٍديعسو ٠ َناليغ نب ٍدومحمو
 « ئّنكُملا نب ٍدَمَحُمو « ينم نب دمحأو « ٍرْجُح نب ّيلعو

 ٍريثك قلخ ْنع ّدخأو ٠ ِءالؤه ريغو « ٌيراخبلا ٌليعامسإ نب ِدّمَحُمو

 . ةرثك ٌنوصحُي ال

 بوبحم نب دمحأ نب ٌدِّمَحُم : مهنم دينك ٌقلَخ ةنع ذخأو

 . ''"« عماجلا » ٌةَباتك انيَوَر هقيرط نمو « ٌئبوبحملا

 )١( ريثألا نبال لوصألا عماج يف اذك ) ١/١١8 ( .
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 : ٌّيذمرَتلا ٌعماج

 دهشأ وهو هداعلا لا ًامامإ ٌييذمرتلا ِهب حبصأ 3 ٌباتكلأ ره

 « ٌيذمرتلا َننُس١ و «. « ٌيذمرتلا ماج ١ ّمسيو اهّلجأو هك

 « َحميحَّصلا َعماجلا » ٌيدادغبلا ٌبيطخلا هللا ٍدبع وبأ ٌُمكاحلا ُءاّمسو

 . « يذمرتلا ّميحص ٠ وأ يذمرتلل

 «.حيحصلا » ب هاّمسو ٌٌيْذمرتلا ةفصو دقو

 اند تا لقاك زمر نع ةفيراتدا ف نيتك را فور
 ةتضرعو « هب اوضرف زاجحلا الع ىلع فردوس دنسملا

 اوضرف َناسارُخ ِءاملُع ىلع ةّتضرعو « هب اوضرف قارعلا ِءاملُع ىلع
 . قطني يبن هتيب يف امّنأكف « ٌُباتكلأ اذه هتيب يف ناك ْنَمو « وب

 اذهو : « لوصألا عماج ) ٍةمّدقم يف ريثألا نب : ةدكتلا لاقو

 اهئسحأو « ًةدئاف ًاهدنكأو ٠ « بتكلا ٌنسحأ « ٌحيحصلا » ٌةباتك

 بهاذملا ٍركذ ْنِم هريغل َسيلام هيفو « ًاراركت اهّلقأو « ًابيترت
 ء حِحّصلا ّنِم ثيدحلأ عاونأ نييبتو « لالدتسالا هوجوو

 ُباتك هرخآ يفو « ليدعتو ٌحْرَج هيفو « بيرغلأاو . ٍنسحلأو
 ْنَم ىلع اهّردق ئفخي ال ةنسح ٌدئاوف هيف َّعممج دقو .؛« ٍلَلِعْلأ ١
 . اهيلع فقو

 نب ركب وبأ يضاقلا ٌيذمرتلل ؛ حبحَّصلا معماجلأ » ٌحراش لاقو

 : ٌييكلاملأ ّيبرعلأ
 يناثلا ٌلصألا ره َيفعُجلا باتك َّنأ « مكتدئفأ هللا ٌرانأ - اوملعأ

 نكذب



 يمجلا ئنب امهيلعو « بالا لوألا وه أطوملآو , بابلأ اذه يف
 ةوالح ْئسيع يبأ باتك لثم مهيف ّسيِلو « ٌيذمرتلاو ٌئرْي ءءقلاك

 يلع رقع اديرأ هلو « عرشم ةبوذُعو « عزَنَم ةّسافنو « ٍعْطْقَم

 ٌدّدعو « َفّكضو ٌححِصو لتس ملسأو لمعلا ئلإ ٌبرقأ َكلذو

 ٌحضوأو ٠ ب ٌلصوو « ئنكأو ئمسأو « ٌلّدعو حّرجو « ٌقرطلا
 ٍلوبقلأو ٌدَرلا ىف ءاملعلا ٌفالتخأ َنّبو « كورتملاو هب لومعملا

 « مولعلأ هذه ْنِم مْلِع ُلُكو . هليوأت يف مُهفالتخأ ٌركذو « هراثآل

 ضاير يف ٌلازي ال ُهل ٌءىراقلاف ه وباصي يف ٌدزفو ايوا لما

 ملعلاب آلإ يتأي ال ٌءيش اذهو « ٍةقّسنُم ٍةَقفَتُم ٍةقفتُم مولعو « ٍةَعنوُم

 . ها . ©1) بدتلاو غارفلاو «٠ ريثكلا يفوتلاو « ريزغلا

 )١( يذوحألا ةضراع ةمدقم .
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 ٌييئاسّتلا مامإلا 0

 َنانِس نب ِرْحَب نب يلع نب بيعش نب دمحأ نمدحؤلا ٍدبع وبأ وه
 فدل نب كب كانو نيتئامو ٌنيرشعو سم ةنس دلو ُنْناّنل
 . اهب ٌلوفدم رهو « ةئامثالثو

 ظفاحلا يلع ابأ ٌتعمس : ٌيروباسيتلا هللا دبع وبأ ٌمكاحلا لاق

 ٍدبع يبأب ًادبيف « مُهآَر َنيملسملا ٍةّمئأ نم ةعبرأ ٌركذي - ٍةَرم ٌريغ-

 َخياشملا يقل « ءاهقفلآ ِءاملعلا ٍظاَفْحلَأ ٍةّمثألا ٌدحأ ّوهو . ٍنِمحَولا

 « َميهاربإ نب ٌقاحسإو « ٍديعس نب َةبيتُق نع ثيدحلا ّدخأف « رباكألا

 نب ثراحلاو ٠ ئلعألا ٍدبع نب ٍدَّمَحُمو «ةدّعْسَم نب ٍديَمُح

 واد يبأو « َناليغ رمد « ٍراَشب نب ٍدَّمَحُمو + نيكسم
 خياشملا نم ِءالؤه ريغ « ٌيناتسجّسلا ثعشألا هب نامي

 1 . ظافحلا

 00 ُيبالوّذلا رشب وبأ مهنم ٠ هيثك ٌّقْلَخ ثيدحلا نع ّدخأو

 واحّطلا ٍرفعج وبأو « ٌيناربطلا مس اقلأ وبأو - هنارقأ ْنِم

 ءلدش ردو نرسل راب د سلل ني وورج ل د
 ٌفاحسإ نب ٌدمحأ ركب وبأو « ٍنانِس نب , حلاص نب ٍدَّمَحُم حم نب ميهاربإو
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 ٌةريثك ٌبتك ُهلو « « ننّشلا » ُةباتك يوُر هقيرط ْنِمو « ٌظفاحلا نسا

 . كلذ ٍريغو للعلاو ثيدحلأ يف

 : ٌيئاسنلا ننس

 ريمأ لإ اهادهأ ؛ ٍيريكل َنَتُّسلا » ةباتك ٌئئاسّنلا ٌمامإلا َفَلأ امل
 ٌُحيِحَّصلا اهيف : هل لاقف ؟ٌحيحص اهيفام قكأ : هل َلاقف ٍةلْمَدلا

 ا امهبراقُي امو « ٌنسحلأو

 ّنِم ئبتجملا ١ ةاّمسو « ئرغُصلا ننّسلا ١ باتك هل َفّئصف

 6: ودّسلا

 ٍنّسلا ِبَتُك ةّيقبك « ةّيهقفلآ باوبألا ئلع ٌبِئرُم ننُّسلا ُباتكو
 ِهتْنّس ١ فيلأت يف قيقدّتلا ةياغ ُنئاسّنلا َنّمدد دقو « ئرخألا
 ٌءاملعلآ لاق مث ْنِمَف « « ئرغُصلا

 ٌلقأ اهّنأل « « ٍنيحيحَّصلا » دعب « ئرغُصلا ٍنَتّسلا » ةحرد نإ

 وبأ اهدقتنأ يلا ٌتيداحألا َّنأ دجن ٌكلذلو « اًفيعض امُهَدعب نسا

 اهيلع َمكَحَو « « ئرغُضلا ٍنَئْسلا ١ ئلع ّيزوجلا نبأ جرفل

 اهيلع مُكُحلآ سيلو . تيداحأ ٌةرْشع ّيهو « اًدج ةليلق « عضولاب

 . اهنم ٍريثك يف ُهفلاخو ٌئطويّسلا اهيف ُةَعْزان لب « ُهل مَّلَّسُمِب عضولآب

 ء نسحلاو « ٌحيحَّصلا « « ئرغّصلا ٌيئاسّنلا ننُس ١ يفو

 . ٌليلق ُةّنكلو ٌفيعضلاو

 نيدلا ٌرون ٍنسحلآ وبأ هيلع َقّلعو ٌيطويُشلا ٌلالجلا ةحرش دقو

 . ٌيدنُسلا يداهلأ ٍدبع نبا
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 ةجام نبأ مامإلا

 يعبَرلا ةجام نب ديزي ْنب ُدَمَحُم فلا دبع وبأ ُتّدحُملآ ٌمامإلا ره

 دلو ةتأشنو ةدلوم هب ّنأل ٠ َنيوزَق ميلقإ | لآ 2 « ٌينيوزقلا

 لحترأ ٍدقو « ني نيتئامو َنيعبسو سمح ةنس فوتو نم ٍنيتئامو عبس ةنس

 َسرافو ءماشلاو زاجحلأو ١ قارعلا ندم م لولإ ولعلا ليبس يف

 ةنيدملاو كف . ةفوكلأو ةرصبلأ ىلإ ترجف ٌثتناكف « ّرصمو

 . ٍطاطْسُفلاَو ٌيرلاو ّقشمدو

 : ةجام نبال ننُسلأ ُباتك

 يبأ ئلع ةضرع دقو «« نشا ُباتك ١ ثيدحلا ملع يف ُهلو

 يدبأ يف اذه غونإ نأ لافو عم رول وطن قرر

 هيف ٌُنوكي ال ُهّلعل : لاق ّمُث « اهذثكأ وأ ُُم ٌعماوجلا ٍتلطعت « سانلا

 . ٌففْعَض هدانسإ يف اّمم ًاثيدح َنيثالث ٌمامت امت

 ا ا

 ضّرتعُم ٌلوق وهو « ِةَنّسلا
 . اهنم ًادحاو ُةلعجو ِةَّتّسلا بتكلآ ىلإ ٌةفاضأ ْنَم لوأو
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 و

 . ٌئيسدقملا َّينغلا ٌدبع ظفاحلا ّمُث « ٌيِسدْفَملا رهاط نب لْصَملأ وبأ

 يداهلأ ٍدبع نب نيدلا ُز رون ٍنسحلا وبأ ًافيطل أ احرش ةحرش دقو

 دبع ” داق دمحم هيلع ٌنَّلَعو «(ه88١1) قوتملا ٌيدنُملا
 ُدمحأ ٌظفاحلا اهديناسأ ىلع مالكلا م عم ةدّئاوز ٌدرفأو ؛ يقابلأ

 نبأ ٍدئاوز يف ٍةجاِجّزلا ٍحابْصِم » ٍديرفلأ هباتك يف ُيريِصوُبْلأ ركب يبأ
 ىقتتخلا دمحم حم ٍةمآلعلا 00 « ةجام

 ٌيوانْشَكل

 نع ٍءازجلا ٌَريخ مهازجو « ثيدحلا ِةّمئأ ةوجو هللا ٌرّضن

 يخل هم ظفح يف مهدوهجو « نيملسملاو مالسولل مهتمدخ

 . ٌبيجم ٌبيرق ٌعيمس ُهّنِإ ٠ مهمولعب انعفنو « َنيلسرملا

 مال



 ٌةمتاخلأ

 ٍةَنُسلا نم َنيِقرشتسملا ٌفِقوَم

 لبق ْنِم َةلْثمُم ثناك َةلِصّتُم كراعم هموصخو مالسإلا َنيِب ٌرودت

 يفو ٠ ةيمالسإلا ءراصحلا ٍروصع يف مهريغو سرفلأ ٍةقدانز يف
 0 يف تزرب 3  ةلطابلا ةدسافلا ءارآلآ باحصأ ضعب

 َنيقرشتسملا دي ئلعو قارشتس الآ بوث يف ٍةرخأتُمل

 - 0 قبس اميف ٌءادعألا كئلوأ لواح دقلو « قيقحّتلاو

 ةياغلأ هذه لإ لوصولل اوذختأو « ِةيوََنلا ةَّنُِّسلا يف َنيملسملا

 اهّنأو اهتوبُث يف ِكيكشَتلا قرط رع ةراش ٠ ةدئستم بيلا قيل

 تاياوّرلا قالتخأ قيرط نع ئرخأ ةراثوإ 4 ةرتاوتت ثيل فاح

 « ريكفتلا يف ةجاذّسلاو ةيحطّسلا رهظمب ٌثيداحألا رهظَت يلا

 لقتلا وأ ٠ ٍحيِرَّصلا لقعلا وأ «٠ سوسحملا عقاولأ ةفلاخُمو

 . بيلاسالا َنِو كلذ ريغ ىلإ ٍةمْلَسْملا ٍةبرجّتلا وأ  حيحصلا

 اوذخأف « ٍةثيدحلا روصعلا يف َنوقرشتسُملاو َنورّشبُملأ ءاج ّمْن

 ْنأ مّهاوه مهل َءاشام اهيف اودازو « ٍتاهْبّشلاو 01 هذه

 . ساّنلا ىلع اهب اوعلطو « لمحت امم ٌرثكأ اهولّمحو « اوديزي
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 ا

 .مالسولا رطل يح ريق (٠ مالصإلاب نيب ال ْنَم ْلُكو « مالسإلاب ْنيِدَي ال
 الو تاوض:ةنم ليفت ال ةشاخ لا نحلا نع يعي. قش هناك

 ْنأ ٌرّوصتُي الف كلذلو ورب ملام كالفلإ وم ولع اعالأر .ٌلْدَع

 ٌفاصنإلا َّن نإ ١ مالسولل هتسارد وأ همكُح يف بّصعتُم ريغ ًافِصْنُم نوكي

 ئلع ْمكُحلآ ٌةانعم  ةمزتليس ُهَّنَأ قدص اذإ  ٍبّصعَنلا مدعو ٌدُوِجّتلاو

 ٍِطارَّصلاو ٌقحلا ليبس نع ٍدعْبلاو ٠ لهجلأو ءاقشلاو ٍرفكلاب هسفن

 ؟ٌلِقاع اذهب ئضري لهو « ٍنيبملأ ٍنارْسُحلآو ميقتسملا
 تازّمغ ْنِم مُهتاسارد وأ مُهّتوحُب ّرلخت ْنأ ًادبأ ٌنكمُي الف

 لك هلوسرو .هللاب ُنمؤي ملسمل ٌزوجي الو « ٍةّيفخ وأ ةديعب ٍتازّملو

 ٍنسُححو ٍنانئمطأو ةقثب مُهنع ٌردصي ام ئّقلتي نأ « هنيد لع ٌراغيو

 َنومّلكتيو انتدْلج ءانبأ ْنِم سانأب َنيملسملا ٌرشعم انيلُب مكو « ٌّنظ

 الا ٌدعبأ مهو « ةعيرّشلاو ملعلا نلإ مهسفنأ ٌنوبسني اننخُلب

 نا لا َّنِم مهتذتاسأ تاهبشو َنوعط اونّقلت : ًاقّلُخو ًاملع

 َّنِإ لب « ةديدجلأ ةيملعلا تاحوتفلا َنم اهّئأكو « اهنورشني اوراصو

 ٍةنِّسلل ًارهاظ ًءادِعو ةيبصعو ّىوه َنيقرشتسملا ّنِم ّدشأ ناك مهَضعب
 ٌفرعن ْنمم انئانبأو انناوخإ ْنِم َنيسرادلا ّضعب ٌرّذعن دقو « اهلهأو
 َنيملسملا ِءادعأ ًءارو اوراس مهنكلو « مهتين َّنسُحو مهمالسإ ّقدص

 ٌّيملعلا ٍقيقحّتلا رهاظمب مهُعادخنآ وه ُببَّسلاو « مهئارآب اورّئاتو

 َنيخّرؤملاو ّنيق رشتسملا ْنِم ٌءادعألا ِءالؤه ُهسْيلُي يللا بذاكلأ
 برجا رف م اذإف ع . مهدصاقمو مهفادهأ ةقيقح ةقيقح نع نيب خلأ

 وأ وهي كو - قالوا اهيلإ ئعسي يتلا ةياغلآ ئلإ نوهتني

 نكمل



 مالسإلا يف ةبيرلاو ٌكشلا ٍةعاشإ ْنِم  َنوّيرامعتسأ وأ « ٌنويحيسم
 مالسإلا ٌءادعأ ئقتلآف ٠ َنوردي ال وأ َنوردي ُثيح نم هتلمحو

 . ٍدحاو ٍديعص ئلع ٌةؤانبأو

 ةريسفتو ٌيعابّسلا ئفطصُم خيشلا موحرملا ٌليلحت ّنسحأ امو
 َنّييو ٠ مهُحَف يف مهعوقوو َنيقرشتسملاب ٌكئلوأ عادخنأ بابسأل
 : ًابلاغ رومأ ةعبرأ لإ ٌمجرت اهّنأ

 مدعو ٌيمالسإلا ٍثارْثلا قئاقحب َنيعدخنُملا انناوخإ ٌلهج ١
 . ةيفاَصلا هعيباني ْنم هيلع مهعالطأ

 َكئلوأ هيعّدي يذلا موعزملآ ٌيملعلا بولسألاب مهعادخنأ ١-

 + رمش
 ديلا ِةَقْبَر ْنِم ّيركفلأ ٍررحّتلاب رهاظُتلاو ٍةرهّشلا يف مهتبغر 1

 5 نوعّدي امك

 َنودجي ال ةّيركف تافارحنأو ِءاوهأ ريثأت تحت مهعوقُو -؛
 . َنيبتاكلآو َنيقرشتسملا َكئلوأ ءارو رّثستلاب الإ اهنع ٍريِبعتلل ًالاجم

 لطاب ٌلُك ضحدو ةيرف َّلُك َعفد اهب ٌديِرُت ال ةلمجُم ٌةملك هذه
 :فصنُملا ءىراقلأ ٌرظن َتفلن ْنأ انذرأ امَّنإو « ةرّهطملأ ٍةَنّسلاب ّقصلأ

 . ةنع َبيغت ال َّنح قئاقحلا هذه لوصأ ئلإ

 ئصقتسأو « ٍناديملآ اذه يف َبتكف لضافألا ّضعب هللا َّنَثو دقو
 : مهنم « ٌدافأو ٌداجأو ئغتبأ اميف رَصَتْنَأَو « ّبتك ام ٌرّرحو عّمَج اميف

 ةّنْسلا » هباتك يف ٌيعابّسلا ئفطصُم ٌخبشلا ٌداتسألا ٌموحرملا ١-
 ا( ٌيمالسإلا عيرشّتلا يف اهثناكمو

 ل



 ئّمسملا هباتك يف ةزمح قازرلا دبع ُدَمَحُم ُدَّمَحُم خيشلا ُموحرملا ١-

 باتك بحاص َةّيَر يبأ دومحم نلع هيف ّدر يذلا ؛ َةَيَر ىبأ ثاملظ »

 . بيذاكألاو ليطابألاب ٍنوحْشَمل « ِةَّنُسلا ئلع ءاوضأ »

 هباتك يف ٌيمّلعملا ئيحي نب ندحلا ُدبع ٌخيشلا ٌموحرملا *
 . َةّيَر يبأ ىلع هيف ٌّدر يذلا « ةفشاكلآ ٌراونألا ١ ّمسملا

 ةريره وبأ » هباتك يف يحامّسلا دّمَحُم قبلا امر ُدّمَحُم خيشلا ٌداتسألا 51

 . « ٍنازيملأ يف

 ٌثيدحلا » هباتك ىف وهز قا ني ا ُدَّمَحُم خيشلا ٌداتسألا م6

 | . « نوثدحملاو

 نع ٌعافد » هباتك يف َةبْهُش وبأ دّمَحُم ٌدَمَحُم خيشلا ٌداتسألا ١
 . « ِدَّنُّسلا

 لبق ُهَنُشلا » هيباتك يف ٌُبيطخلا جاجع ُدَمَحُم خيشلا -

 « مالسإلأ ٌةيوار ًةريره وبأ » و « ِنيودَّنلا

 ٍةلاسر يف يكلاملأ يولع نب دّمَحُم باتكلا اذه ُتلْوُم
 ْ . « ةّيرَصَعلاَو يفاَصْنإلا َنيب نوُقِرْفَتسُملا ٠ ٍناونعب ةزجوم

 َنيِعباَتلاو هبحصو هلآ ئلعو ٍدَمَحُم اندّيس ئلع َمّلسو هللا ئَّلصو
 . نيعمجأ

 عيبر نم َنيرشعلاو ٍعِساَدلا يف ٍةمّركملأ ةكمب ةنم ٌغارفلأ َعقو ذقو
 ينغلا بر ًوفع يجأر هلو ديب ( ه1740١ ) نس روهش ْنِم يناثلا

 . هيدلاولو هل هللا ٌرفغ ٌئينسحلآ ٌيكلاملا يولع نب ٍدَّمَحُم

 الا





 ل ل وا .. قكشلا نيودت خيرات

 اهظفح يف ءاملعلا دوهجو ِةٌنُسلاب ٍةمألا ٌةيانع
 12ش ٍَنُّسلا ٍظفح يف ءاملعلا ٌجهانم

 . . . . نتملاو ٍدنسلل دقنلا ربياعم  ُلَوألا
 500 ٍثيدحلا حلطصم ملع- يناثلا
 000 حيحّصلا نيودت  ُثلاثلا

 ا لاجرلا نع ففشكلا بتك - عباَرلا

 ه0 و

 00 يناثلا لصفلا

 0 م ثيدحلا ملع

 ا ٍثيدحلا ٍلوصأ ٌملع

 0 هلهأ فرشو ثيدحلا ملع لضف

 رثألاو ربخلاو ِةَنْسلاو ثيدحلا نيب ٌقرفلا

 ٍنآرقلاو ٌيسدُقلاو ٌّيوبّتلا ثيدحلا َنيب ٌقرفلا
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 م عدم هامه دعا. دسعفو عاف اده هاه ده اعاها»

 ٠و هه فاق هاف عاق عاف ع اه مدع د .اعلع

 م مع ام دمام عاق عام ادقع عاج هاه شماقا#



 6 ُتلاَكلا لصفلا

 هلك و ول لا ثروت وا (ثيدحلا مولع ع ونأ) ثيدحلا حلطصم

 500 ا ا (هبتارم «هماكحأ «هفيرعت) حيحّصلا

 5١ (هعاونأ ءنسحلاو حيحصلا لمشت باقلأ ء«همكح ءهلاثم ,هفيرعت) نسحلا

 ا ف (همكح .هماسقأ «هلاثم «هفيرعت) فيعّضلا

 3 ل ا يل يي ل ب (هعاونأ «هفيرعت) عوفرملا

 11 ا م ااا طرت وطلااب دوا ادن (همكح «هفيرعت) عوطقملا

 يوتا بلا ان ا (همكح «هفيرعت) فوقوملا

 3 تما ا ا ل (همكح «هطورشو هفيرعت) دنسملا

 00 ]| ز ز ز ز ز | ]ز]ز ] ]5 (همكح ؛هفيرعت) لصتملا

 0 (همكح «هعاونأو هفيرعت) لسلسملا

 81 ا ا ا ا (همكح ؛هتلثمأ .هماسقأو هفيرعت) بيرغلا

 8 سلا هر اا ل ل أ يو اللا سا عضم (همكح «هلاثمو هفيرعت) زيزعلا

 هك ا اس يضم تاس هايسنس (هتلثمأو هفيرعت) روهشملا

 1 ل و (هماسقأ ؛هطورشو هفيرعت) رتاوتملا

 0 ا (همكح «هفيرعت) عطقنملا

 1 ا و ا ا (هلاثم ؛هفيرعت) لضعملا
 00 ا كح« هفاشفاو هفيرمت) سلدجلا
 اق فق دوس موتا مقا دم (همكح «هلاثمو هفيرعت) لسرملا

 ا (ملسمو يراخبلا تاقيلعت ءهمكح «هفيرعت) قلعملا

 000 ا ا نّدؤملا  نعنعملا

 كلا 21101111111 (همكح ؛هعاونأ «هفيرعت) مهبملا

 11 ا سم ع والا ان وس ا ا عست وا لاحلاو نيعلا لوهجم

 1 و هظفح يف طلتخا نم ةياور



 . (همكح «نتملاو دنسلا يف ذوذشلا لاثم «هفيرعت) ظوفحملاو ذاّشلا

 اي ب (هلاثم «هفيرعت) فورعملاو ركنملا

 0 (همكح ءدنسلاو نتملا بولقم ةلثمأ «هفيرعت) بولقملا

 110 ا ا رابتعالاو داهشتسالاو ةعباتملا

 كا طن ماب ل وفا جس ومو نا (للعلا عاونأ «هفيرعت) للعملا

 0 ا ا و ا ل ل ا حا (همكح «هفيرعت) برطضملا

 2 ...2...2.2...2.2.2........ (ةماسقأو ةقيرعت) جردملا

 000 فرحملاو فحصملاو ناحللا

 0 (هعاونأو هفيرعت) لزانلاو ىلاعلا

 ا ا ل ا ا د ا (هتلثمأو هفيرعت) جبدملا

 0 .... هباشتملاو «فلتخملاو فلتؤملا  قرتفملاو قفتملا

 0 (همكح «هلاثم ؛هفيرعت) كورتملا

 م ا (عضولا عاونأ «هفيرعت) عوضوملا

 ا وو وا ا عضولا ىلع ةلماحلا ضارغألا

 قال 1 وج امم فعمل لا تطا تارا بقعا ها ملا وحب عضولا روهظ تقو

 ل عضولاب نورهتشملا

 1 1 ل م و ف و م د رو عوضوملا ثيدحلا اهب زيمتي دعاوق

 لت م نا را و م مك حوا دينا تاعوضوملا نع فشكلا بتك

 ا اقوا وي لا و رتل يو ا تا ا ثيدحلا فلتخم

 1 ا ما يت يو رد حا اج اج نا نو دال درت نمو هتياور لبقت نم ةفرعم

 ا ا م ا ثّدحملا بادآ

 1 د ب وا و عاود لا ف واو راو طا ثيدحلا بلاط بادآ

 ها راما م فة او ل نوح :............ ةاوُؤلا خيراوت ةفرعم



 ا م ا وول ةباحصلا ةلادع

 ا عامجإلاو ةنّسلاو نآرقلا نم ةباحصلا ةلادع ةلدأ

 ها ملا ميتا هاياتل يدم وراق قل قو و م ةلادعلا هذه ىنعم

 0 ةباحّصلا نم ملسأ نم لّوأ

 يارا او وحل قو فج ولو اا خا عون قوم ياماما اع ةباحَّصلا ددع

 واسس و اساسا اهتمت ف ةيمخل ةباحّصلا لضفأ

 اب اولا ويا وع ةنجلاب ٌنورشبملا ةرشعلا َنولوألا َنوقباَسلا

 ذوب اا اوس وسلا ل و ةباحّصلا نم نوتفملا

 ا ا رم قا ماتا ساما ةباحّصلا تاقبط

 0 ثيدحلا ةياورل نورثكملا ةباحّصلا

 7-00 هتافوو ثيداحألا ىلع هصرحو هظفحو هنع هللا يضر ةريره وبأ

 هتعاجشو «هملعو ؛هدهاشم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 1 خلا «قحلا يف

 خر مل بورش كاوا 1 ع هنع هللا يضر كلام نب سنأ

 اهملعو هي يبنلاب اهجاوز ةصقو اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع
 ل اهتناكمو

 هراثآو هتايح ءهب لك يبنلا ةيانعو هنع هللا يضر ساّبع نب هللا دبع

 . هتافوو هتاياورو هدهاشم هنع هللا يضر يراصنألا هللا دبع نب رباج

 0 هتياورو هتعاجشو هدهاشم هنع هللا يضر يردخلا ديعس وبأ
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 2 هطرشو يعباتلا فيرعت «نوعباتلا

 5 مهيف لاوقألا ركذو نيعباتلا لضفأ

 نيس وول زاجحلاب ةعبسلا ءاهقفلا

 را ل ا دل ور أطوملا باتك

 2 قا بأ دب مااجمل لبنح نب دمحأ مامإلا

 م هثيداحأ ةجردو دمحأ مامإلا دئسم

 ا ا يراخبلا مامإلا
 20000 هعوضومو يراخبلا حيحص باتك

 هطرشو حيحصلا ثيدح يف يراخبلا جهنم

 ا و مطل داعم وح ملسم حيحص صئاصخ

 ا نيحيِحَّصلا نيب ةنزاوملا

 2 حيحّصلا باعيتساو ناحيحّصلا

 1ريال ا حيحصلا بتارم

 6 اهل مل هه ارال# "مولر ل كة "اع و عو دواد وبأ مامإلا

 ا ف مو يشم هل نئسلا

 0 اوم يذمرتلا مامإلا

 6 ده اع افاق اماه هاو او او وه ارا. امه

 .ء هادف اف اه دمار واو دوا. عاام دى ا عااه

 .ه 6م دمه ادع دما. اه دم اعل ماو اه هاف اولاه

 . هاه هام و٠ و اواو جاف ده د .اعاهم »ع

 ه6 م او و ام اع واو د. ا. ما.عأاع « ا م#

 ماعد عارف عام دمام عام جام مامأ»

 ماو معاه جاو ده د ماو دمام عام ا « هاه

 . مه دم ادع اد.عام اع ادعادم ده ادع اواو جاو هله

 هاف فاقده نادر ادع ام واد. ادعاق اع ماع

 ه6 ع ا ءاق دع اع اق ا عاعم هاف اقوا هله

 هه 6و ده دج او و اوأاو خام و اه ا. اه هلام

 4 و دع او فاق عام أ. هاهو دهام ياه هله

 ين د6 دوافع اد. هادم ادع اواو افاق ا ىاعلاه

 ف ثا هاف. ده ده اه اعادع جاه عاق ىو

 . 060 هع او دو عام هاو جاف و دهاو اه هه

 . ده درا. ا هاقاه هي دو ادعاو ماو اه د ماعأاه

 م دعاع د. ادم عار هع اماه و او اواو »م اهله

 هاه هاه و دعاه اق م اود. جاف اع ا عاعأه

 ه هاو وه ا.ه و او و او ده هاو ا.ه ع اعا#

 م 6م دم دم دم دم عاق د عادهاق عاق ياه اهو

 . هه دعاع عاق اع هام دم امع عاو وفاق عه

 عه افاق ها دفاعا عادم دمام جام ع اه اه ا.ا#

 هدم ادع هامه دع هامه عاق هاه هاهاع ا« »



 ا نئسلا هباتك

 ... ثايوتحملا سرهف
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